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НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА)

У статті на прикладі наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка розкриваються основні напрями, форми і методи бібліотечного краєзнавства.
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Поняття «бібліотечне краєзнавство» з’явилося 
на стику двох галузей діяльності – бібліотечної і 
краєзнавчої, а тому ввібрало в себе їх характер-
ні ознаки. Його витоки слід шукати у 20-х роках 
минулого століття, коли молода радянська дер-
жава в умовах масового краєзнавчого руху ви-
рішила взяти його під свій контроль, забезпе-
чити координацію і спрямування в русло утвер-
дження нової соціально-економічної та ідейно-
політичної системи. Після І Всеукраїнської крає-
знавчої конференції у Харкові (травень 1925 р.), 
утворення Українського комітету краєзнавства в 
структурі Укрнауки Народного комісаріату освіти 
УСРР у кожній з 32 округ почали створюватись 
окружні комітети краєзнавства, у районах – ра-
йонні товариства, на підприємствах, в установах, 
організаціях та навчальних закладах – різнома-
нітні гуртки. Ідеологи краєзнавчого руху, у пер-
шу чергу О. Буценко, М. Яворський, О. Лазарис, 
М. Криворотченко, спрямовували цей науково-
громадський рух у бік так званого «виробничо-
го краєзнавства» – на пошук корисних копалин, 
ефективних методів обробітку ґрунту, боротьбу 
зі шкідниками, вивчення, узагальнення і поши-

рення радянських форм співжиття, свят та обря-
дів, відволікаючи увагу суспільства від його істо-
рії, національної самобутності.

1925 року на І конференції наукових бібліотек 
України Михайло Ілліч Ясинський, який протя-
гом 1919–1923 рр. був помічником бібліотекаря і, 
навіть, бібліотекарем фундаментальної бібліо-
теки Кам’янець-Подільського державного укра-
їнського університету, а згодом, після ліквідації 
університетів, завідувачем бібліотеки Кам’янець-
Подільського інституту народної освіти, у своєму 
виступі висунув та обґрунтував ідею посилення ро-
лі бібліотек у краєзнавчому русі, окреслив основ-
ні напрями, форми і методи бібліотечної крає-
знавчої праці, ввів у обіг термін «краєзнавча літе-
ратура», віднісши до неї: 1) все, що написано про 
певний край, 2) всю без винятку продукцію, ви-
дану в цьому краї, а пізніше додав і 3) праці уро-
дженців, діячів краю, видані будь-де [1]. Власне, 
Михайло Ілліч теоретично осмислив важливу 
ознаку бібліотечного краєзнавства – краєзнавчий 
фонд, його складові. Доповідь М.І. Ясинського у 
своєму виступі підтримав В.Д. Отамановський, 
директор Вінницької філії Всенародної бібліо-
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теки України, організатор Кабінету виучування 
Поділля. Поступово бібліотечне краєзнавство на-
бувало розвитку і теоретико-методологічного об-
ґрунтування. Повсякденна практика на чільне міс-
це висунула й таку функцію бібліотечного крає-
знавства, як інформування читача про наявну в бі-
бліотеці краєзнавчу літературу, тобто – краєзнав-
чу бібліографію. Фундатором краєзнавчого біблі-
ографознавства, розробником його теоретичних і 
методичних засад слід вважати М.І. Ясинського.

Сьогодні ми є свідками та учасниками того, як 
бібліотеки збирають не тільки літературу, а й ін-
формацію, документи з історії, етнографії краю, 
його фольклор, спогади учасників і свідків істо-
ричних подій, накопичують банк даних у формі 
альбомів, аудіо- та відеозаписів. Бібліотеки інте-
груються в краєзнавче середовище, нерідко ви-
ступаючи організаторами і координаторами кра-
єзнавчого руху, що також є важливою ознакою бі-
бліотечного краєзнавства.

На основі наведених ознак поняття бібліо-
течного краєзнавства можна визначити як сфе-
ру науково-практичної діяльності бібліотеки, 
пов’язану із збиранням, опрацюванням, зберіган-
ням і доведенням до користувача краєзнавчих і 
місцевих документів.

У дефініції закладено ще один важливий аспект 
бібліотечного краєзнавства. Воно є не тільки прак-
тичною, а й науковою сферою. Звідси ми можемо 
говорити про краєзнавче бібліотекознавство як га-
лузь знань про історію, теорію і методику бібліо-
течного краєзнавства. До його становлення докла-
ли зусиль М.І. Ясинський, В.Д. Отамановський, 
Л.Б. Хавкіна, І.І. Корнєйчик, О.І. Талалакіна, О.В. Ма-
монтов, М.М. Щерба і особливо – Наталя Ми-
колаївна Кушнаренко, доктор педагогічних на-
ук, професор, завідувач кафедри книгознавства 
та фондознавства, проректор з наукової роботи 
Харківської державної академії культури, автор 
низки праць з бібліотечного краєзнавства [2].

Саме поняття «бібліотечне краєзнавство» ви-
никло порівняно недавно – у 70-х роках ХХ ст., 
і ознак науково обґрунтованої теорії набуло на по-
чатку 90-х років. Воно – молоде, як і сама наукова 
дисципліна, що проходить етап становлення, своє-
рідного дозрівання. Тому важливе місце в цьому 
процесі займає практична апробація форм і мето-
дів бібліотечного краєзнавства в діяльності кон-
кретних книгозбірень. Звідси й мета цієї статті – 
піддати теоретичному аналізу доробок наукової 
університетської бібліотеки, окреслити проблеми 
і перспективи її краєзнавчої праці.

Основу краєзнавчої діяльності бібліотек скла-
дає краєзнавчий фонд – упорядкована множина 
краєзнавчих та місцевих документів. Фонд на-
укової бібліотеки Кам’янець-Подільського на-
ціонального університету імені Івана Огієнка, 
у тому числі краєзнавчий, складався непросто. 
Оскільки український університет і його біблі-
отека в Кам’янці-Подільському виникли 1918 
року, а місто вже наступного року стало дер-
жавним центром УНР і в умовах національно-
визвольних протистоянь тривалий час було в 
блокаді, фонд формувався в основному за ра-
хунок приватних бібліотек, установ і навчаль-
них закладів губернського центру, підручників 
і посібників, які готували викладачі І. Огієнко, 
П. Клепатський, Д. Дорошенко, Н. Григоріїв, 
М. Драй-Хмара та ін. Чимало книг надійшло від 
Подільської духовної семінарії, міської чолові-
чої гімназії, Подільського церковного історико-
археологічного товариства. Йдеться про літописи, 
законодавчі акти, в яких розповідається про давні 
часи на Поділлі, племена уличів і тиверців, які йо-
го населяли, комплекти «Подольских губернских 
ведомостей» (видавались з 1838 р.), «Подольских 
епархиальных ведомостей» (з 1862 р.), 
12 випусків «Трудов Подольского епархиаль-
ного историко-статистического комитета», мо-
нографії Н. Молчановського, В. Антоновича, 
М. Грушевського, П. Батюшкова та М. Петрова, 
О. Прусевича, Й. Ролле, Ю. Сіцінського, М. Си-
машкевича, М. Яворовського та інші видан-
ня ХІХ – початку ХХІ ст. [3]. На початок 1921 ро-
ку, до моменту ліквідації університету і утво-
рення на його базі Інституту народної освіти та 
Сільськогосподарського інституту, фундаментальна 
бібліотека налічувала 35951 документ, у тому числі 
близько тисячі томів стародруків – 45 недатованих, 
24 – XVI ст., 82 – XVII, 663 – XVIII [4, с. 333].

Згодом фонд був розпорошений між дво-
ма ВНЗ, частина його вивезена за кордон і 
1922 року склала основу Бібліотеки Кам’янець-
Подільського українського державного універ-
ситету в Тарнові (Польща). Чимало так званої 
«шкідливої» літератури у 1920-х роках у ході 
чисток вилучило ДПУ. На сьогодні краєзнавчий 
фонд наукової бібліотеки університету складає 
третину документального масиву. 27 тис. доку-
ментів – стародруків, рідкісних і цінних книг – 
сконцентровано у відділі рідкісних видань, який 
очолює Н.Д. Крючкова. У краєзнавчому фонді 
значне місце займають 48 наукових збірників, у 
тому числі 12 фахових, що видаються в універ-
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ситеті, монографії, підручники і навчальні посіб-
ники викладачів, місцеві газети, журнали тощо. 
Все більшої ваги набуває електронна докумен-
тальна складова, яку формуємо шляхом скану-
вання, оцифровування видань. Вона налічує 8500 
видань, серед яких чимало краєзнавчих.

Тому важливо донести інформацію про цей 
фонд до читача, належним чином налагодивши 
насамперед краєзнавчу бібліографію, різносто-
ронню діяльність, пов’язану зі створенням і дове-
денням до користувача краєзнавчої бібліографіч-
ної інформації. Вона включає облік та аналітико-
синтетичну обробку документів, присвячених 
краю, документів, виданих на тій же території, 
та творів, авторами яких є вихідці з місцевості, 
створення різноманітних бібліографічних посіб-
ників, на основі яких формується краєзнавча час-
тина довідково-бібліографічного апарату.

Колектив наукової бібліотеки Кам’янець-По-
дільського національного університету ім. Івана 
Огієнка (а це 60 фахівців) цілком усвідомлює, що 
краєзнавча бібліографія має творитися в конкрет-
ному регіоні, місті, бібліотеці. Враховуючи, що в 
країні набирає все ширшого розвитку досліджен-
ня, написання і видання історії населених пунктів 
у новій редакції, ми взялись за формування зведе-
ного краєзнавчого каталогу. 

За схемою Національної історичної бібліоте-
ки України розроблено тематичний рубрикатор, 
який враховує специфіку історії краю, склад чи-
тачів. Він включає 15 рубрик і 79 підрубрик, зо-
крема: «Поділля» – 2 підрубрики, «Краєзнавство 
Поділля» – 7, «Історія Поділля» – 14, «Природа 
і природні ресурси Поділля» – 6, «Народне гос-
подарство Поділля» – 6, «Охорона здоров’я 
Поділля», «Фізична культура і спорт Поділля» – 2, 
«Суспільство і політичне життя Поділля» – 4, 
«Культурне життя Поділля. Установи культури» – 
6, «Літературне Поділля» – 5, «Наука на Поділлі», 
«Освіта Поділля. Видатні педагоги» – 9,  «Мистецтво 
Поділля» – 9, «Релігійне життя» – 9 підрубрик. 
Органічну основу зведеного краєзнавчого каталогу 
склала «Краєзнавча картотека», започаткована ще в 
другій половині 50-х років працівниками створено-
го 1955 року відділу бібліографії на чолі з О.І. Зу-
ськовою, розширена і суттєво поглиблена в 60-х – на 
початку 70-х років, у час роботи над історією міст і 
сіл Хмельницької області. На сьогодні зведений кра-
єзнавчий каталог налічує 15 тис. карток. Водночас 
створюється і його краєзнавча версія.

У 15 підрозділах – читальних залах та або-
нементах на факультетах, розпорошених у різ-

них районах міста, паралельно формуються крає-
знавчі картотеки, що відповідають профілю під-
розділів. Наприклад, краєзнавчу картотеку чи-
тального залу педагогічного факультету складає 
близько 300 карток, і присвячена вона освіті на 
Поділлі; фізико-математичного – 1000 бібліогра-
фічних записів про видатних математиків, фізи-
ків і астрономів краю. Читальний зал мистець-
кої літератури сформував картотеку «Видатні ху-
дожники Поділля». Особливої уваги надано темі 
«Населені пункти Хмельниччини», над розробкою 
якої працюють відділи наукової бібліографії та 
рідкісних видань.

Відділом наукової бібліографії, який очолює 
Т.М. Опря, з 2004 року видаються щорічні «Бюлетені 
з проблем вищої школи». Вони інформують читачів 
не тільки про нормативні документи та видання з 
питань вищої освіти, впровадження інноваційних 
технологій у нашому університеті, а й представля-
ють – рік за роком – науково-методичний доробок 
викладачів. Якщо до першого випуску ввійшла бі-
бліографічна інформація про 491 документ, то бю-
летень 2011-го вже вмістив 613 бібліографічних за-
писів, у тому числі про вихід у світ 2010 року 254 
праць викладачів університету [5].

З 2005 року бібліотека готує і видає 
«Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-
Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка» – довідково-бібліографічне видан-
ня, яке приковує увагу не тільки ювілярів, керів-
ництва університету, факультетів і кафедр, а й ма-
сового читача. Кожен випуск календаря має свій 
авторський колектив, редколегію очолює дирек-
тор наукової бібліотеки, серед укладачів – у пер-
шу чергу працівники відділу наукової бібліогра-
фії Т.М. Опря, В.М. Пархоменко, Л.П.Савченко. 
Його структура – типова: першу частину скла-
дають ювілейні події, розміщені в хронологічній 
послідовності, а розділ «Наші ювіляри» наповню-
ють короткі довідки і списки основних праць юві-
лярів та видань про них. Календар не тільки при-
вертає увагу до ювілейних дат і подій, а й популя-
ризує відповідну краєзнавчу літературу [6].

Важливе місце в краєзнавчій діяльності на-
шої бібліотеки займає підготовка краєзнавчих 
бібліографічних покажчиків. До 90-річчя уні-
верситету був виданий бібліографічний покаж-
чик «Кам’янець-Подільський національний уні-
верситет імені Івана Огієнка (1918-2008)», який 
вмістив 1667 бібліографічних записів про друко-
вані видання з історії найдавнішого на Поділлі 
ВНЗ [7]. Колективом бібліотеки здійснено пошук, 
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опрацювання джерел і видання бібліографічного 
покажчика «Наукові записки (праці) Кам’янець-
Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка», який вмістив краєзнавчу бібліо-
графічну інформацію про 3782 праці, підготовле-
ні викладачами університету і вміщені в наукових 
записках (працях) за 1920-2009 рр. [8].

Виключно краєзнавчими за змістом і місцем 
видання є серійні бібліографічні видання, що го-
туються в науковій бібліотеці. 2008 року запо-
чатковано серію біобібліографічних покажчи-
ків «Постаті в освіті і науці». Перші два випус-
ки підготувала завідувач абонементу фізико-
математичного факультету Л.В. Огороднікова. 
Присвячені вони доктору фізико-математичних 
наук, професору, завідувачеві науково-дослідного 
сектору університету І.М. Конету та колишньому 
ректорові, завідувачу кафедри методики викладан-
ня фізики і технічних засобів навчання, фронто-
викові Івану Вікторовичу Іваху [9]. Це була перша 
проба, не позбавлена недоліків, проаналізованих 
і врахованих у наступних випусках, присвячених 
С.Д. Абрамовичу, Л.В. Баженову, А.П. Гаврищуку, 
П.С. Каньосі, Б.Р. Ліпману, Л.Г. Любінській, 
П.Д. Плахтію, І.В. Рибаку, П.І. Свідеру, В.А. Сори-
чу, Є.С. Сохацькій, В.П. Струманському, Т.І. Су-
ровій, Г.П. Ткачук, З.П. Яропуду та ін. Його струк-
тура виходить за межі традиційного покажчика і 
дає підстави говорити про появу нового виду бі-
бліотечного видання – бібліографічного нарису. 
Візьмемо для прикладу покажчик, присвячений 
подолянину за походженням, активному учасни-
кові краєзнавчого руху в краї доктору історичних 
наук, професорові Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича П.П. Бриць-
кому [10]. Окрім вступної статті, бібліографії 
Петра Павловича та про нього, хроніки життя і 
діяльності, характерних для будь-якого біобібліо-
графічного покажчика, у розділі «Погляд зблизь-
ка» знайдемо відгуки відомих учених професорів 
Л.В. Баженова,С.В. Гаврилюк, І.М. Романюка, ге-
нерала В.С. Сідака, архівістів П.Я. Слободянюка, 
В.І. Петренка, Ю.В. Телячого, Н.А. Ярко, колег 
Б.Ф. Білецького, В.Ф. Холодницького про життя і 
науково-педагогічну діяльність ученого. Їх до-
повнює рубрика «Життєвий шлях професора 
П.П. Брицького у світлинах» – два десятки фото-
графій, які зафіксували важливі миттєвості жит-
тя, та добірка документів, спогадів, свідчень. 
Вражає батьків лист із фронту – своєрідний наказ – 
заповіт синові. Глибину знань і лекторську май-
стерність П.П. Брицького характеризує подяч-

ний лист ректора Академії СБ України генерала-
майора, професора В.С. Сідака, адресований рек-
тору Чернівецького державного університету ім. 
Ю. Федьковича С.С. Костишену у зв’язку із завер-
шенням доктором історичних наук професором 
П.П. Брицьким циклу лекцій для слухачів академії. 
Пам’ятним є відгук заступника міністра закордонних 
справ України І.М. Гнатишена на книгу П.П. Бри-
цького, О.В. Добржанського «Буковинці на ди-
пломатичній службі УНР та ЗУНР», як і лист до 
Старосинявської районної газети «Колос» учени-
ці Лисанівської ЗОШ І-ІІІ ст. Г. Стародуб про сво-
го знаменитого односельчанина професора П.П. 
Брицького. Звичайно, це виходить за межі покажчи-
ка бібліографії, однак глибоко, хоч і нарисово, пред-
ставляє справжню постать в освіті і науці.

2012 року побачив світ перший випуск бібліо-
графічного покажчика серії «Хмельниччина крає-
знавча». Присвячений він просвітницькому ру-
хові на Поділлі впродовж 1906-2011 років. Він 
вмістив бібліографічну інформацію про 63 не-
опубліковані документи семи архівних уста-
нов, 386 опублікованих документів, матеріа-
лів, наукових праць, низку газетних науково-
популярних публікацій, всього 586 бібліографіч-
них записи про документи, які є цінним джере-
лом історії подільської «Просвіти» [11].

До друку здано наступний, другий випуск 
краєзнавчого бібліографічного покажчика серії 
«Хмельниччина краєзнавча», який представляє 
матеріали тринадцяти Подільських історико-
краєзнавчих конференцій, започаткованих 1965 
року. Доповнений вступною статтею, покажчик 
всесторонньо репрезентує доробок подільських 
краєзнавців за майже 40 років. У плані – підго-
товка і видання наступних випусків цієї серії 
про публікації у 19 наукових фахових збірниках 
«Освіта, наука і культура на Поділлі» та у 21 ви-
пуску «Наукових праць Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. 
Історичні науки».

Позитивно сприйнятий науковою і краєзнав-
чою громадськістю Поділля розпис дванадця-
ти випусків «Трудов Подольского епархиального 
историко-статистического комитета (церковного 
историко-археологического общества)», підготов-
лений В.С. Прокопчуком та Н.Д.Крючковою [12]. 
Бібліографічний покажчик став ключем до праць 
переважно церковних істориків ХІХ – початку 
ХХ ст., в яких представлена історія Поділля, лі-
тописи 1401 населеного пункту краю. У зв’язку з 
підготовкою нової редакції історії міст і сіл краю 
роль цього покажчика важко переоцінити.
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Бібліотека надає допомогу в підготовці бібліо-
графічної частини покажчиків серії «Наукові шко-
ли університету», які видає науково-дослідний 
сектор. Керівник сектора, він же й голова біблі-
отечної ради, доктор фізико-математичних наук, 
професор І.М. Конет та директор наукової бібліо-
теки В.С. Прокопчук входять до складу редакцій-
ної колегії цієї серії покажчиків.

Бібліотечне краєзнавство, як царина прак-
тичної діяльності та галузь бібліотекознавства, 
напрацювало набагато ширшу систему засо-
бів популяризації краєзнавчих документів. Це і 
рекомендаційні списки до ювілейних дат, роз-
міщені на сторінках університетської газети 
«Студентський меридіан» та бібліотечному веб-
сайті. Це і виставки – стаціонарні та віртуаль-
ні. Зокрема, 2011 року віртуальні виставки «Іван 
Огієнко – фундатор і перший ректор Кам’янець-
Подільського державного українського універси-
тету (1918-1920 рр.)», «Кам`янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка у 
працях його викладачів (1991-2011 рр.)», каталог 
виставки «Подільській «Просвіті» – 105 років», 
«Науковець, дослідник, математик (до 60-річчя 
від дня народження Івана Михайловича Конета)» 
представили комплекс краєзнавчих джерел про 
кам`янецький період діяльності І. І. Огієнка, іс-
торію і сьогодення Подільської «Просвіти», на-
укові досягнення доктора фізико-математичних 
наук, професора кафедри диференціальних рів-
нянь і прикладної математики І.М. Конета.

У системі масових заходів – зустрічі зі сла-
ветними людьми, презентації краєзнавчих праць. 
Наукова бібліотека виступила ініціатором та ор-
ганізатором зустрічі з праправнучатим небо-
жем Тараса Шевченка О.А. Відоменком, прези-
дентським стипендіатом, що проживає у місті 
Хмельницькому, презентації його книг [13]. 

Проаналізувавши публікації в газетах та жур-
налах 1917-1920 рр., що зберігаються у фон-
ді відділу рідкісних видань, Ю.В. Телячий та 
В.С. Прокопчук уклали й супроводили аналітич-
ним матеріалом добірку ліричних творів М.П. Го-
дованця, відкривши для читача не тільки досить 
цікавий масив періодики, що зберігається в нау-
ковій бібліотеці, але й раніше невідому грань сві-
тогляду і творчості класика української байки, за 
що, власне, у 30-і роки його життєва дорога про-
стелилася на Колиму [14].

Колектив бібліотеки веде і науково-дослід-
ницьку бібліотекознавчу працю. Здійснено по-
шук і реконструйовано коротку в часі, але плід-

ну діяльність фундаторів бібліотеки професора 
Івана Огієнка, бібліотекарів (так у 1918-1920 рр. 
йменувалася посада керівника книгозбірні. – 
В.П.) Івана Сливки, Миколи Плевако, Степана 
Сірополка, Михайла Ясинського, помічника біблі-
отекаря Левка Биковського – всесвітньо відомих 
організаторів бібліотечної справи, бібліотекознав-
ців, бібліографів [15]. 2009 року побачив світ на-
рис історії бібліотеки, доповнений низкою доку-
ментів, світлин, бібліографічним списком [16].

Наукова бібліотека виступає організатором все-
українських та міжнародних науково-практичних 
конференцій, на яких обговорюються й питання 
бібліотечного краєзнавства. Вони знайшли відо-
браження у двох випусках наукових праць універ-
ситету серії «Бібліотекознавство. Книгознавство» 
в рубриках «Бібліотечне краєзнавство та історико-
регіональні дослідження», «Історія становлен-
ня та розвитку бібліотечної справи в Україні», 
«Видатні постаті в царині бібліотечної праці», 
«Критика, бібліографія» [17].

Остання цьогорічна наукова конференція, про-
ведена спільними зусиллями наукової бібліотеки 
Кам’янець-Подільського національного універси-
тету імені Івана Огієнка та Інституту біографіч-
них досліджень Національної бібліотеки України 
імені В.І. Вернадського, присвячувалася 140-
річчю від дня народження Степана Онисимовича 
Сірополка. Матеріали конференції ввійдуть до 
третього випуску вказаних наукових праць.

Аналіз краєзнавчої діяльності однієї з універ-
ситетських бібліотек дає можливість відзначити 
важливість і життєздатність цього напряму біблі-
отечної праці й перспективність як галузі бібліо-
текознавства водночас.

Оскільки краєзнавчий рух в Україні набув ши-
рокого розмаху та інституціоналізації – створена 
1991 року Всеукраїнська спілка краєзнавців 2008 
року отримала статус національної й іменується 
Національною спілкою краєзнавців України; фор-
муються її осередки на місцях; у регіонах здій-
снюються масштабні краєзнавчі проекти – видані 
Книги пам’яті і Книги скорботи України, один за од-
ним друкуються томи «Реабілітованих історією», 
«Зводу пам’яток історії і культури України»; роз-
почалась робота з написання історії населених 
пунктів у новій редакції, – роль бібліотек, біблі-
отечного краєзнавства, краєзнавчої бібліографії 
наростає і потребує концентрації зусиль бібліоте-
карів на цій ділянці бібліотечної праці.

Краєзнавча робота кожної конкретної бібліоте-
ки потребує не тільки упорядкування, а й теоре-
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