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ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ 
КНИГОЗНАВСТВА У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІО ТЕКИ 
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 
І. І. МЕЧНИКОВА

У статті подано характеристику примірників видань Українського науково-
го інституту книгознавства, що зберігаються у фондах Наукової бібліо теки 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Надається корот-
кий аналіз примірників, їх шляхів надходження до фондів бібліо теки, охарак-
теризовано власницькі ознаки.
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У фондах університетської бібліо теки зберігаються видання Українського 
наукового інституту книгознавства (УНІК) – першої науково-дослідної устано-
ви, яка існувала в Києві з 1922 р. по 1936 р. Діяльність УНІК можна розділи-
ти на два періоди: 1922-1931 роки, коли відбувається заснування і справжній 
розквіт досліджень у галузі книгознавства, і 1932-1936 роки – час реорганіза-
ції та розгрому. 

Передумовою створення УНІК стала діяльність ряду установ. Насамперед 
це Бібліо течно-архівний відділ (Архівно-бібліо течний відділ) при Міністерстві 
народної освіти Центральної ради УНР (1917), який і започаткував основи дер-
жавно-правового бібліо течно-бібліо графічного будівництва в Україні [2,  с. 11]. 
18 лютого 1919 р. наказом комісара по Головному управлінню мистец тва та на-
ціональної культури Бібліо течно-архівному відділу було запропоновано сфор-
мувати Головну книжкову палату (ГКП), яку слід вважати першим осередком 
української книгознавчої школи.

У грудні 1920 р. у Харкові при Всеукрвидаві (Всеукраїнському державно-
му видавництві) було створено Центральній бібліо графічний відділ (ЦБВ), на 
який було покладено функції збирання, реєстрації, збереження, статистичного 
обліку та наукової обробки друкарської продукції [2, с. 30]. Створення ЦБВ 
дозволило також зберегти апарат ГКП у Києві. Головна книжкова палата була 
реорганізована в Київський крайовий бібліо графічний відділ при Київській фі-
лії Всеукрвидаву. Відділ здійснював контроль за одержанням нової літератури, 
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укладання реєстру літератури. У 1922 р. у Харкові було створено Українську 
книжкову палату, яка стала виконувати функції ЦБВ Всеукраїнського держав-
ного видавництва, і надалі саме вона здійснювала державний бібліо графічний 
облік друкарської продукції. У цьому ж році за постановою «Про організацію 
Української книжкової палати …» мала бути ліквідована Київська палата. З ме-
тою збереження київського бібліо графічного осередку та його здобутків за по-
передні роки було створено Український бібліо графічний інститут, головним 
завданням якого було видання списків всіх українських книжок, починаючи з 
перших років існування друкарства. Дещо пізніше він став називатися Інсти-
тутом українського книгознавства (ІУК), далі – Науковий інститут українсько-
го книгознавства (НІУК). Остаточна назва – Український науковий інститут 
книгознавства – з’явилася у першому «Положенні …» про нього від 29 січня 
1923 р. [12, с. 25].

Створення УНІКу було певною мірою зумовлене прикладом діяльності 
Інституту книгознавства в Петрограді. Коли восени 1920 р. Петроградська 
Книжкова палата припинила своє існування, натомість, було створено нову – 
у Москві. За рішенням колегії Державного видавництва 12 серпня 1920 р. 
Петро градська Книжкова палата мала продовжити свою діяльність як науково-
бібліо графічна установа. 20 серпня того ж року було прийнято рішення пере-
йменувати її в Інститут книгознавства [4]. Аналогічно, коли в Харкові було від-
крито Книжкову палату, керівник Головної Книжкової палати Ю. О. Меженко 
звернувся з пропозицією заснувати на базі київського осередку ГКП Інститут 
книгознавства, тобто УНІК.

Новостворений УНІК очолив Юрій Олексійович Меженко (1892-1969) – 
бібліо граф, бібліо текознавець, книгознавець, літературний, театральний і му-
зичний критик, визначний культурний діяч. Його спадщина охоплює майже 
всі галузі бібліо графознавства та найповніше відображає пошуки українською 
бібліо графією власних шляхів розвитку [12]. Саме з його ім’ям пов’язане ство-
рення основних бібліо течно-бібліо графічних установ України. Ю. Меженко 
брав участь у написанні проекту Закону про створення Національної бібліо-
теки Української держави, був керівником Головної Книжкової палати (ГКП) 
у Києві 1919-1920 рр., головою Ради бібліо текарів Всенародної (Національної) 
бібліо теки України (нині – Національна бібліо тека України імені В. І. Вернад-
ського) у 1920-1922 рр. і директором Українського наукового інституту книго-
знавства (УНІКу) у 1922-1931 рр. 

Першими співробітниками УНІКу стали колеги й однодумці Ю. О. Межен-
ка по роботі у Всенародній бібліо теці України та Головній книжковій пала-
ті Т. Г. Волобуєва, В. В. Шпілевич, Н. В. Заглада та ін. Основною заслугою 
Ю. Меженка слід уважати те, що йому вдалось залучити до активної роботи 
в Інститут на громадських засадах відомих на той час учених – Д. А. Балику, 
С. І. Маслова, В. А. Ігнатенка, С. О. Єфремова. 
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УНІК відіграв надзвичайно важливу роль у підвищенні рівня українсько-
го книгознавства та бібліо текознавства. Його діяльність поклала початок роз-
робки історичних і теоретичних засад українського книгознавства. У листопа-
ді 1923 р. на Всеукраїнській нараді працівників книги у доповіді директора 
Української книжкової палати М. Годкевича «Организация библиографической 
работы на Украине» були вперше обґрунтовані першочергові принципи орга-
нізації бібліо графічної діяльності в УНІК: вивчення загальних проблем бібліо-
логії та її окремих галузей; книговиріб, розповсюдження книг у бібліо течній та 
торговій формі, розроблення методів бібліо графічного писання та класифіка-
ції, і, нарешті, соціально й індивідуально-психологічний бік вживання книги. 
У своїй теоретичній праці УНІК мав спиратися на постійну підтримку всіх 
установ, що сполучені з практичною роботою в царині виробництва та роз-
повсюдження книг. Огляд видавництв, бібліо тек, вивчення всього шляху кни-
ги від виробника до споживача, експериментальне вивчення всіх проблем, що 
стоять перед ним – такий повинен бути характер роботи Інституту. Друкування 
періодичних та неперіодичних видань зі всіх питань бібліо логії, організація 
курсів із книжної справи, об’єднання та напрямок кафедр книгознавства – та-
ким повинен бути практичний напрям дослідчої праці Інституту. Інститутові 
книгознавства повинна також підлягати бібліо графія «Україніка». У цій галузі 
УНІК повинен використати не тільки свої книжкові матеріали, але й матеріали 
Центральних державних книгосховищ, у першу чергу Всенародної бібліо теки 
України та всіх інших бібліо тек [8, с. 59].

У вступній статті до першого тому «Трудів Українського науково-дослідного 
інституту книгознавства» «Українська книга XVI, XVI, XVIII ст.» Ю. Межен-
ко виділив основну мету УНІК як «… закладати фундамент під українське кни-
гознавство. Через історичні обставини, що гальмували розвиток української 
культури, ми не дістали від попередніх поколінь майже нічого, на чому ми мо-
гли б твердо поставити свої книгознавчі досліди. І тому робота Українсько-
го Науково Дослідного Книгознавства протягом вже кількох років була не так 
фахово-дослідча, як бібліо графічно-описова» [13, с. VII]. Головне завдання 
УНІК полягало в збиранні друкованих матеріалів, що виходили на території 
України з 1917 р., а також за її межами, у складанні бібліо графій із різних га-
лузей знань. Саме з цією метою УНІК продовжив формувати фонд Україніки. 
Адже з самого початку Інститут поділявся на відділи залежно від виду друко-
ваних видань, а саме: книжковий, преси, прокламаційно-афішний та Україні-
ка, що свідчить про практичну направленість у розвитку наукового характеру 
та створення повноцінної національної бібліо графії.

Розквіт видавничої діяльності УНІК припадає на 1920-ті рр. Усі праці можна 
розділити на групи за тематикою: 1) історія книги, де розкриваються питання 
історії українського та початку європейського друкарства, історії української 
книги ХІХ ст., радянської книги; 2) мистецтво книги; 3) бібліо графія – мето-
дологія опису стародруків, бібліо графічні покажчики, каталогізація; 4) бібліо-
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течна справа та вивчення читачів; 5) книжкова та видавнича справа; 6) істо-
рія української періодики; 7) книгознавство; 8) історія цензури; 9) поліграфія; 
10) книжкова торгівля [2, с. 353-354].

Це роботи таких авторів, як В. І. Барвінок, Н. Біркіна, С. Боровий, Т. Г. Во-
лобуєва, В. Дубровський, Ф. Ернст, В. Ф. Іваницький, В. Ігнатенко, С. І. Мас-
лов, Ю. О. Меженко, П. М. Попов, Є. А. Рихлік, Я. І. Стешенко, І. Я. Фаас, 
В. Шпілевич, Д. М. Щербаківський. Усі роботи формували збірники або ж ви-
давалися брошури окремих відбитків статей. Найбільш вагомими є видання 
чотирьох томів «Трудів Інституту книгознавства» (Київ, 1926, 1930), випуск 
журналу «Бібліо логічні вісті» (1923-1930) та двох серій «Науково-популярна 
бібліо тека книгознавства», «Українські біологи».

У ході дослідження зібрань Наукової бібліо теки ОНУ імені І. І. Мечникова 
було виявлено й опрацьовано 42 примірника видань УНІК. Відмінною рисою 
всіх екземплярів є наявність марки УНІК (іл. 1). Більшість статей із «Бібліо-
логічних вістей», інших журналів видавалися окремими брошурами біль-
шим тиражем із приписом на звороті верхньої палітурки «відбитка з «Бібліо-
логічних Вістей». Відбитки виглядали як окремі видання: мали свою обкла-
динку, титульний аркуш, заставки, кінцівки, власну пагінацію з першої сто-
рінки, для них була встановлена ціна, за якою УНІК продавав чи обмінював їх 
на потрібні видання. Основна частина тиражу всіх видань використовувалася 
УНІК як обмінний фонд для комплектування книгознавчої бібліо теки, частина 
накладу йшла авторам. 

На основі книжкових знаків (власницьких записів і штампів) було встанов-
лено декілька шляхів надходження видань Інституту книгознавства до фондів 
Наукової бібліо теки ОНУ імені І. І. Мечникова. Це отримання книг у дар від ав-
торів, власників примірників, про що свідчать штампи, автографи та власноруч-
ні написи дарувальників; книгообмін між бібліо теками та різними установами.

Неабиякий інтерес має екземпляр окремого відбитка Василя Дубровського 
(1897-1966) із журналу «Бібліо логічні Вісті» «Нариси з історії Чернігівської 
Троїцько-Іллінської друкарні в першій половині ХІХ ст.» (1927), де йдеться про 
долю друкарні, яку 1679 р. Лазар Баранович перевів із Новгород-Сіверсько-
го до Чернігова. Автор всебічно проаналізував фінансовий стан друкарні при 
Чернігівському Троїцькому монастирі в 1799-1803 рр., 1804-1844 рр., прин-
ципи організації виробництва та продажу книжок, книготорговельні заходи 
митрополита Михайла, розглянув видання друкарні після 1804 р., простежив 
шлях книги з друкарні до бібліо тек чи приватних власників, причини занепа-
ду та умови ліквідації друкарні. Такі подробиці організації й функціонування 
Троїцько-Іллінської друкарні дало підстави досліднику припустити існування 
слідів діяльності друкарні і в XVII-XVIII ст.

На першій сторінці примірника є власницький запис В. Дубровського, 
який засвідчує факт дарування екземпляра у вересні 1928 р. Ф. Є. Петруню 
(1894-1963) (іл. 2). 
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Федір Петрунь був добре відомим як історик, бібліо граф і географ. Із ар-
хівних документів Ф. Петруня відомо, що у 1928 р. він перебував у науково-
му відряджені в Москві, де, за нашим припущенням, зустрічався з В. Дубров-
ським [1]. 

Федір Євстафійович Петрунь був справжнім бібліо філом. Зібрав величезну 
особисту бібліо теку – книги та періодичні видання переважно з історії, геогра-
фії, краєзнавства. За спогадами його сина, придбання книжок «стало суттєвою 
частиною наукової вдачі вченого протягом усього життя, незалежно від подаль-
ших посад та установ, в яких йому доводилося працювати» [9]. У 1963 р. Федір 
Євстафійович передав своє книжкове зібрання в дарунок Науковій бібліо теці 
Одеського державного університету, яке було виділено в окремий самостійний 
відділ – фонд Петруня, книги з якого супроводжуються штампом «Дар доц. 
Ф. Е. Пет руня» (іл. 3).

У книжному фонді Ф. Петруня Наукової бібліо теки зберігається ще одне 
видання УНІК «Наукова бібліо тека в сучасних умовах» (1930) С. Борового1. 
Ця стаття з’явилася внаслідок роботи С. Я. Борового в Одеській Центральній 
нау ковій бібліо теці (ЦНБ) та її науково-дослідчої комісії. Наукова діяльність 
Саула Яковича почалася зі стін ЦНБ. У 1924 р. С. Л. Рубенштейн (1889-1960), 
директор Центральної наукової бібліо теки, поставив питання про професійне 
підготування бібліо течних працівників. Народний комісаріат освіти, вбачаючи 
ЦНБ одним із центрів наукової роботи в галузі бібліо текознавства в Україні, 
доручив їй підготування фахівців у цій галузі. І з 1926 р. на базі ЦНБ була від-
крита аспірантура. С. Я. Боровий став першим її випускником і 1930 р. у жур-
налі «Бібліо логічні вісті» опублікував свою дисертацію «Наукова бібліо тека 
в сучасних умовах» [10]. У передмові автор висловив подяку Ф. О. Петруню, 
що рецензував роботу й подарував йому примірник із підписом «Шановному 
Ф. О.  Петруню від автора 22 Х 1930» (іл. 4).

Із вище згаданими виданнями до фондів Наукової бібліо теки перейшов ще 
один окремий відбиток із журналу «Бібліо логічні вісті» (1927, № 2) І. Я. Фааса 
«Інкунабули Центральної наукової бібліо теки м. Одеси : матеріяли до зводного 
каталогу інкунабул бібліо тек України» (1927). Іван Якович Фаас (1894-1945) – 
правознавець, історик права. Із 1921 р. жив і працював в Одесі, був вченим 
секретарем Одеського губернського комітету охорони пам’яток мистецтва та 
старовини, секретарем Археологічного інституту, ученим секретарем Голов-
ної бібліо теки вищої школи Одеси. Саме як бібліо текаря його зацікавило до-
слідження перших стародруків, що здебільшого написані на юридичну тема-
тику та в результаті здійснив зразковий опис інкунабул із бібліо теки сенатора 
Р. Губе, яку Новоросійський університет придбав у 1868 році [14, с. 3].

Під час роботи Іван Якович співпрацював із різними науковцями як одесь-
кими, так і київськими, про що свідчить його листування з Б. Зданевичем2, 
який і написав рецензію до статті [6, с. 62]. Опублікуванням окремого відбитка 
займалася сама Центральна наукова бібліо тека, яка подала до УНІКу заявку 
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на друкування статті в «Бібліо логічних вістях». У Науковій бібліо теці збері-
гаються 5 примірників окремого відбитка. Один із примірників надійшов до 
фондів бібліо теки у складі книжного зібрання В. С. Фельдмана у 2008 р. За 
власницьким написом встановлено, що видання йому було подаровано дружи-
ною Варнеке (іл. 5). Установити чиєю саме дружиною вона була чи Варнеке 
Бориса Васильовича3, чи його сина Олександра Борисовича4 складно, оскільки 
не знайдено документів, які б засвідчували цей факт. 

Крім цього у фондах Наукової бібліо теки містяться вісім примірників від-
битків, що на своїх сторінках мають штамп Бібліо графічного кабінету, який 
був організований у 1920-х роках за сприянням Ф. Є. Петруня. П’ять окремих 
екземплярів відзначені штампом Української Державної Бібліо теки У.Р.С.Р 
ім. Т. Шевченка й один зі штампом «Бібліо тека Одеського Державного Крайо-
вого Історич.-Арх. Музею» (нині Одеського археологічного музею). Ці влас-
ницькі особливості книжок можуть стати предметом окремих наукових до-
сліджень. 

Отже, 20-ті роки ХХ ст. відзначені значним інтересом науковців до станов-
лення власного українського бібліо графознавства та бібліо текознавства. За-
снування в Києві Українського інституту книгознавства відіграло велику іс-
торичну, культурну цінність та заклало наукове підґрунтя у вивченні книги. 
Неабияку роль відіграло заснування українського відділу в Центральній на-
уковій бібліо теці в м. Одесі, метою якого стало формування бібліо течної та 
бібліо графічної бази для розвитку української культури на Одещині. Охаракте-
ризовані нами примірники видань, що зберігаються у фондах Наукової бібліо-
теки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова свідчать про 
те, що видання УНІК заклали бібліо графічне підґрунтя в одеському науковому 
осередку, а їх наявність забезпечена насамперед завдяки обміну та даруванню 
друкованих матеріалів серед дослідників.

Примітки:
1 Боровий С. Я. (1903-1989) – історик, автор близько 200 робіт з історії та історіографїї україн-

ського єврейства, запорозького козацтва, українсько-єврейських стосунків, економічної історії Росії 
та України, книгознавства та бібліо течної справи, архівістики, пушкіністики, краєзнавства тощо. 

2 Зданевич Б. І.  (1886-1966) – український орієнталіст, книгознавец, мовознавець, перекладач, 
бібліо граф. Із 1920 р. до 1944 р. працював у Всенародній бібліо теці України (нині – Національній 
бібліо теці України імені В. І. Вернадського) спочатку у відділі Orientalia, а з 1924 р. – у відділі ста-
родруків (нині – відділ стародруків і рідкісних видань) на посадах фахівця-бібліо текаря, ученого 
бібліо текаря, помічника завідувача відділу Orientalia, помічника завідувача відділу стародруків, стар-
шого наукового співробітника. Результатом багаторічної роботи став укладений Борисом Зданевичем 
«Каталог інкунабул Бібліо теки АН УРСР». 

3 Варнеке Б. В. (1874-1944) – філолог-латиніст, історик театру, заслужений діяч науки УСРС.
4 Варнеке О. Б. (1904-1938) – історик України, сходознавець, етнограф. 
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ИЗДАНИЯ УКРАИНСКОГО НАУЧНОГО ИНСТИТУТА 
КНИГОВЕДЕНИЯ В ФОНДАХ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ОДЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
И. И. МЕЧНИКОВА

Аннотация 
В статье дана характеристика экземпляров изданий Украинского научного ин-
ститута книговедения, которые хранятся в фондах Научной библиотеке Одес-
ского национального университета имени И. И. Мечникова. Предоставляется 
краткий анализ изданий, их путей поступления в фонды библиотеки, рассмо-
трены владельческие признаки. 

Ключевые слова: Украинский научный институт книговедения (УНИК), биб-
лиографоведение, библиотековедение, украинская книга, Ю. Меженко. 
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PUBLICATION OF THE UKRAINIAN SCIENTIFIC INSTITUTE 
OF BIBLIOLOGY IN THE FUNDS OF SCIENTIFIC LIBRARY OF 
ODESSA I. I. MECHNIKOV NATIONAL UNIVERSITY

Summary
The article contains characteristic of the examples of publications of the Ukrainian 
Scientific Institute of Bibliology which are stored in the funds of Scientific Library 
of Odessa I. I. Mechnikov National University. There is brief analysis of examples, 
ways of its entry to the funds of the library, characterized proprietary features. 
During the study, it was identified and treated 42 copies of publications of the 
Ukrainian Scientific Institute of Bibliology. several ways of publications income 
has been established on the basis of bookmarks by the Institute of Bibliology for 
scientific libraries of Odessa I. I. Mechnikov National University. These are the gifts 
of the authors of books, owners of books and book exchange between libraries and 
various institutions.
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