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КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ЗНАЧИМІСТЬ КНИГОЗБІРЕНЬ В 
ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОМУ КОНТЕКСТІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

(XIX - початок XX ст.)

Протягом XIX - на початку XX ст. мережа бібліотек Півдня України 

формувалась з урахуванням історичних, суспільно-політичних, господарчих, 

етнокультурних особливостей регіону, що врешті й визначило провідні 

регіональні традиції її розвитку.

На початку XIX ст. основним джерелом задоволення читацьких потреб 

були комерційні бібліотеки - «кабінети для читання», «бібліотеки для читання». 

Зокрема, в Одесі працювали приватні бібліотеки М. Клочкова, В. Картамишева, 

К. Тотті, В. Сотнікова. Книгозбірні були непогано укомплектовані художньою 

літературою, періодичними виданнями та ін.. Свідченням цього є каталог 

книгозбірні Миколи Клочкова «Роспись книгам, ландкартам, планам, естампам, 

портретам и нотам в книжном магазине и библиотеке для чтения Н. Клочкова [4], 

датований 1830 р.

Помітним явищем не лише на півдні, айв країні в цілому стало відкриття 

першої на теренах держави губернської публічної бібліотеки в Одесі 1829 року. 

Відзначимо, що цим була започаткована традиція відкриття публічних бібліотек 

у губернських і повітових містах. Подібні заклади відкрились у Сімферополі 

(1839), Керчі (1840). Катеринославі (1842) та ін. Однак, лише у другій половині 

XIX ст. за ініціативи громадськості, що виявляла прагнення суспільства до 

культурного, духовного розвитку, Одеська публічна бібліотека набула статусу 

справжнього культурно-освітнього закладу, стала взірцем для інших 

книгозбірень [3].

Друга половина XIX століття на Півдні України характеризується новими 

економічними та суспільно-політичними умовами,
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які склалися в Україні в епоху промислового капіталізму. Для забезпечення 

фінансування народної освіти та культури у 1864 році уряд провів Земську 

реформу, внаслідок чого були створені земства як органи місцевої адміністрації. 

Значну увагу вони приділяли культурно-освітній роботі: відкриттю шкіл, 

бібліотек-читалень та поповненню їх літературою.

Згідно з документальними джерелами, в цей період за ініціативи і 

підтримки громадських діячів, членів товариств та органів самоврядування на 

півдні країни стали відкриватися громадські публічні бібліотеки: спочатку в 

Херсоні (1872 р.), а з часом - у Миколаєві (1881 р.). Фонди бібліотек 

комплектувалися з урахуванням самодержавного законодавства, разом з тим, у 

діяльності книгозбірень започатковано багато прогресивних методів, зокрема, 

організація філій бібліотек у робітничих районах Херсона, Миколаєва; 

влаштування літературних вечорів, лекцій, читань, цікавих зустрічей.

1891 року в Херсонській громадській публічній бібліотеці було засновано 

краєзнавчий відділ імені Г. О. Потьомкіна. До бібліотеки надходили: 

«Статистико-экономические обзоры Херсонской губернии», «Статистико

экономические обзоры Херсонского уезда», «Отчеты о деятельности Херсонской 

уездной земской управы», «Памятные книжки Херсонской губернии» та ін. З 

організацією потьомкінського відділу Херсонська громадська бібліотека набула 

важливішого значення не лише для міста Херсона, але й для всього 

Новоросійського краю. Зібрання цього відділу розкрито у покажчику, 

укладеному В. К. Шенфінкель [5], який і зараз за повнотою відбору літератури, 

точністю бібліографічного опису (всі матеріали описувалися de visu) займає 

чільне місце серед покажчиків краєзнавчого характеру, виданих у цей період.

Формування безкоштовних народних бібліотек в регіоні тісно пов'язане з 

розвитком школи, грамотності та є результатом заходів державної влади. Так, 

Херсонське повітове земство одним з перших започаткувало відкриття народних 

бібліотек, і в 1876 році облаштувало при всіх повітових школах безкоштовні 

народні бібліотеки, між якими розподіли 7400 примірників книг [2].
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В Одесі перша міська безкоштовна народна читальня відкрилась 1891 року 

до 100-річчя міста. Книгозбірню на власні кошти збудував міський голова 

Григорій Григорович Маразлі та подарував її городянам [6].

Народні бібліотеки, відкриті земствами, незважаючи на бідні фонди, брак 

коштів, постійні утиски з боку уряду, відіграли значну роль у поширенні знань 

серед широких верств населення.

Створення Бібліографічного товариства в Одесі при Новоросійському 

університеті в 1911 р. значно пожвавило збирання місцевого матеріалу та 

позитивно вплинуло на збільшення фондів книгозбірень краєзнавчою 

літературою [1].

Вагомий внесок у підвищення культури Новоросії зробило товариство 

«Просвіта». Члени товариства Одеси та Миколаєва багато уваги приділяли 

позашкільній роботі та бібліотечній справі, насамперед, відкривали бібліотеки- 

читальні в повітових містах та сільській місцевості. З метою популяризації книги 

та української мови просвітяни друкували кращі надбання української 

літератури, видавали та перекладали часописи й альманахи українською мовою, 

здійснювали продаж та книгообмін, організовували театральні вистави, сімейні 

вечори для дітей і дорослих тощо.

Особливо важливу роль у розвитку бібліотек Півдня України відіграли 

Григорій Миколайович Ге (1830-1911) - культурний і громадський діяч, 

історик-краєзнавець, прозаїк, публіцист і драматург; Микола Миколайович 

Аркас (1853-1909) - український діяч культури і просвіти, письменник, 

композитор, історик; Михайло Євгенійович Беккер (1830-1911) - громадський 

діяч; Віра Костянтинівна Шенфінкель (1867-1928) - фундатор Херсонської 

громадської публічної бібліотеки; Михайло Георгійович Попруженко (1866

1943) - професор Новоросійського університету; граф Михайло Михайлович 

Толстой (1863-1927) - попечитель Одеської міської публічної бібліотеки та 

багато ін.

Отже, історико-бібліотекознавчий аналіз формування бібліотечної мережі 

досліджуваного нами періоду засвідчив, що процес її формування на Півдні 

України був складним, суперечливим і нерівномірним, залежав від політичних,
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соціально-економічних та історико-культурних чинників. Створити бібліотечну 

мережу в повному обсязі не вдалося ні державним, ні громадським організаціям 

та установам, ні органам місцевого самоврядування. Однак, саме в цей період 

склались такі основні види бібліотек: публічні - «кабінети для читання» при 

книгарнях, губернські, міські; народні (як різновид публічних бібліотек) - 

земські, громадських організацій, товариств; спеціальні галузеві та навчальних 

закладів. їх діяльність віддзеркалює зростаючу динаміку культурно- 

просвітницького руху в краї, має пізнавальне та наукове значення для вивчення 

історії бібліотечної справи.
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