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СПЕЦІАЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ МИКОЛАЄВА ЯК НЕВІД’ЄМНА 

СКЛАДОВА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ПІВДЕННОГО 

РЕГІОНУ УКРАЇНИ XIX СТ. 

Миколаїв є унікальним історичним містом України, історія якого 

пов’язана з історією суднобудування та флоту. Це наклало відбиток і на 

характер діяльності спеціальних бібліотек, насамперед, морських, або, як 

їх ще називали - флотських. 

Одна з перших морських бібліотек Миколаєва відкрилась 7 вересня 

1803 р. [4]. Поштовхом до відкриття книгозбірні було перетворення 

креслярні при конторі командира Чорноморського флоту в 

Гідрографічне депо. Управління новоствореним закладом доручили 

відомому гідрографу К. Будищеву. У відання Гідрографічного депо 

перейшла також друкарня, що була відкрита в Миколаєві 1796 р. [7] при 

адміралтействі Чорноморського флоту. Керував друкарнею професор П. 

Суворов. У Гідрографічному депо складались і друкувались морські 

мапи, проекти кораблів, промислових і громадських споруд тощо. 

Обов’язком Гідрографічного депо було також «собирание 

математических и касающихся до мореплавания книг, а также иных 

других, которые могут быть полезными» [2]. Бібліотека розташовувалась 

в будинку флагманів і капітанів, її фонд комплектувався за рахунок 

доброчинних пожертвувань. Книжкових фонд становив понад 17 тисяч 

примірників і складався з літератури навчального характеру: 

математики, морської справи, морських мап, креслень, лоцій тощо [8]. 

Так у Миколаєві формувалась морська бібліотека, що була однією з 

перших спеціальних бібліотек України. 
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Іншою значною морською бібліотекою, яка протягом 1855-1890 рр. 

діяла в місті, як не дивно, була Севастопольська морська офіцерська 

бібліотека, котру через військові події на Кримському півострові, з метою 

збереження фонду, за декілька місяців перевезли до Миколаєва. Таке 

рішення прийнято іб серпня 1855 року комітетом директорів 

Севастопольської морської бібліотеки. Заслуга у здійсненні цього заходу 

належить адміралу Григорію Івановичу Бутакову, який на той час був 

секретарем-скарбником бібліотеки. Вже в листопаді 1855 року відбулося 

перше засідання комітету директорів бібліотеки у Миколаєві. Бібліотеку 

розташували в приміщенні портового архіву, а згодом вона розмістилась 

у шести кімнатах Гідрографічного депо. Книгозбірня знаходилась під 

опікою головного командира Чорноморського флоту, а керівництво нею, 

як і раніше, покладалося на комітет директорів, котрий щорічно 

обирався більшістю голосів дійсних його членів. 

1860 року Гідрографічне депо припинило свою діяльність, а книги 

морської бібліотеки передали до фонду Севастопольської морської 

офіцерської бібліотеки, що перебувала у Миколаєві. 

Особливо популярною бібліотека була серед моряків. Про це 

свідчить той факт, що вже в перший рік її існування в місті, читачам було 

видано понад 26 тисяч книг, і в подальшому попит на унікальний фонд 

книгозбірні безперервно зростав, наприклад, лише впродовж серпня 

1868 р. бібліотеку відвідало 2800 чоловіків і 502 дами, 794 з них було 

видано 1886 примірників творі друку [4]. Кожен міг знайти тут запас 

нових відомостей за своїм фахом і уподобанням. 

Однак поповнення книжкового фонду було обмеженим і не 

постійним. З 1865 р. по 1885 р. фонд бібліотеки збільшився лише на 5 

тисяч примірників. Частина книжкового фонду постійно перебувала на 

кораблях. Кожному читачеві, який йшов у крейсерство, бібліотека 

видавала книг на 30 крб. сріблом [5]. 

Існувала бібліотека виключно на пожертвування офіцерів 

Чорноморського флоту. Відповідно до нового (третього) Статуту 

бібліотеки, розробленого В. Корніловим і затвердженого 1863 р., для 

обов’язкових членів сума внеску до каси бібліотеки становила 6 крб. на 

рік. У випадку неповернення літератури, сплачувалась пеня. Річний 

квиток дійсного і тимчасового члена бібліотеки давав право на 

користування читальною залою, а також брати додому не більше трьох 

книг на термін від ю до 30 діб і трьох номерів газет на з доби. 

Половинний квиток з платнею 
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3 крб. надавав можливість користуватися протягом року лише 

читальним залом. Місячний квиток коштував 50 копійок. 

Доступ до бібліотеки був відкритий усім членам морського 

відомства: обер-офіцерам флоту, штурманам, інженерам-механікам, 

лікарям, які перебували на службі в Чорноморському відомстві, 

громадським чиновникам та ін. У Статуті бібліотеки зазначалося, що 

громадяни, які не працюють у морському відомстві, але бажають 

користуватися бібліотекою, можуть стати її тимчасовими членами без 

права голосу [і, с. 170]. 

Працювала бібліотека щодня з 8-ї ранку до 10-ї вечора, крім неділі. 

Мала дві читальні зали - періодичних та довідкових видань. 

Незважаючи на те, що інтер’єр бібліотеки в Миколаєві значно 

поступався перед вишуканістю бібліотечного інтер’єру в Севастополі, 

комітет директорів зумів створити в ній особливий мікроклімат і 

комфортність. Вражає розкіш зали періодичних видань - стіл з червоного 

дерева, м’які, обшиті червоним оксамитом, крісла; стіни прикрашали 

морські та географічні мапи, картини і портрети, по кутках зали були 

глобуси. 

Книжковий фонд поділявся на два відділи: російський та 

іноземний. Шафи у відділах стояли за загальною нумерацією, а книги в 

них - за форматом. На верхніх полицях знаходились видання меншого 

формату, а на нижчих - більшого. Книги іноземного відділу 

розподілялись за мовами: французькі, німецькі, англійські та ін. Відділ 

права за повнотою фонду вважався одним з найкращих для задоволення 

запитів місцевих урядових і міських установ, викладачів миколаївських 

навчальних закладів [6]. 

Керівництво бібліотеки подбало і про каталог, укладений за 

прізвищами авторів або першим іменником заголовку в називному 

відмінку, що значно полегшувало користування фондом книгозбірні. 

Найбільшим попитом користувався літературний відділ. 

Члени бібліотеки протягом двох тижнів, з 8-ї ранку до опівдня, 

могли ознайомитись з новими надходженнями. Комітет вважав за 

доцільне купувати переплетені книги одеського книготорговца Ф. Білого. 

Обслуговували читачів бібліотекар та його помічник, яким комітет 

директорів установив відповідне утримання: бібліотекарю - 400 крб., 

помічнику - 300 крб. на рік. 

За новим Статутом, книги видавались особисто кожному читачеві 

бібліотеки, а в разі його від’їзду, право на користування отримували 
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члени його сім’ї. У читацькому формулярі записувались такі 

відомості: прізвище, ім’я, по-батькові та місце проживання. Більше трьох 

книг не видавали, виняток становили романи, котрі дозволялось брати 

цілими стосами. Книги «легкого литературного чтения» видавались на 

два тижні, а з систематичного каталогу - лише після отримання нових 

надходжень і не більше 3 номерів однієї газети на три дні, за винятком 

ілюстрованих журналів, які видавались після переплетіння. 

Зводи законів, словники енциклопедичні та лексичні, 

манускрипти, рідкісні книги, окремо надруковані морські мапи, атласи, 

креслення, картини та моделі кораблів за межі бібліотеки видавались 

лише з особливого дозволу комітету директорів бібліотеки. 

Відзначимо, що комітет дбав і про своєчасне повернення 

літератури. Згідно з третім статутом, протягом року лише тричі 

дозволялось повідомляти читача про затримку літератури, у четвертий і 

наступні рази, нагадувальні записки від секретаря-скарбника не 

надсилались, а подавались через газету, причому, гроші за це брали з 

боржника. 

Книги Севастопольської морської бібліотеки в Миколаєві 

прикрашались власним екслібрисом, який був виготовлений в середині 

XIX ст. - якір, два схрещених Андріївські прапори, корма фрегату і дві 

дубові гілочки, а в овалі напис: «Севастопольська офіцерська 

бібліотека». 

Нині з погляду історії можна сказати, що діяльність морських 

книгозбірень в Миколаєві є результатом плідної роботи відомих постатей 

військово-морського флоту - Ф. Беллінсгаузена, П. Нахімова, В. 

Корнілова, Г. Бутакова, В. Даля та ін., завдяки яким бібліотеки мали свої 

традиції, які благодійно вплинули на загальний культурний розвиток 

нашого краю. Морські бібліотеки не зникли без сліду. У колекції 

рідкісних книг Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. О. Гмирьова збереглося чимало книг з їх екслібрисами і печатками. 

Прогресивні традиції уславленої Севастопольської морської 

офіцерської бібліотеки, закладені ще в момент її заснування, проявили 

себе в довговічності цього шляхетного закладу.  

У середині XIX ст. бібліотека відіграла значну роль у підвищенні 

загальноосвітнього рівня населення. Офіцери Чорноморського відомства 

в Миколаєві та Очакові мали можливість отримувати не лише 

різноманітну наукову інформацію з фаху, а й задовольняти найширший 

читацький попит. 
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 Таким чином, матеріали, почерпнуті з різних джерел, дають 

можливість стверджувати, що спеціальні бібліотеки морського профілю 

суттєво вплинули на подальше формування і розквіт бібліотечної справи 

Миколаєва, позитивно сприяли просвіті краю. 

Список використаних джерел: 

1. Адрес-календарь и справочная книжка г.  Николаева (Херсонской 

губернии) на 1900 г.  - Николаев, 1990. - С. 170. 

2. Всеподданнейший доклад министра мореходных сил Чинаева, 

1803, июль // Материалы для истории русского флота. - Спб., 1904. - Т. 

XVII. - С. 304. 

3. Ге, Г. Н. Исторический очерк столетнего существования города 

Николаева в устье Ингула (1790-1890) / Г. Н. Ге. - Николаев, 1890. - С. 45. 

4. ДАМО (м. Миколаїв). - Ф. 229, оп. 1, спр. 547, арк. 5. 

5. Календарь и справочная книга г. Николаева на 1882 год. - 

Николаев, 1882. - С. 44. 

6. Каталог русских книг Севастопольской офицерской библиотеки 

в Николаеве. - Одесса: Тип. Ульриха, 1880. - 272 с. 

7. Маслов, С. Друкарство на Україні в ХУІІ-ХУІІІ ст. / С. Маслов. - 

К, 1929. - 39 с. 

8. Морской сборник. -1888. -Т. 3. - С. 207-213. 


