СПОВНЕНА ТВОРЧИХ СИЛ
Енциклопедист-краєзнавець Людмила Студьонова примудрилась народитися у
січні та ще й у далекому, морозному, засніженому Сибіру, де батько, офіцер-прикордонник, проходив на той час службу. Але маючи чернігівське коріння по материнській
лінії, дитячі та юнацькі роки провела саме у місті над Десною, всотуючи, як губка,
дух древньої історії цієї землі, розповіді рідних та сусідів про Чернігів післяреволюційний, довоєнний, періоду окупації та повоєнний.
У родині дідуся та бабусі дуже любили книги, театр, і цю любов прищепили своїм
онукам Людмилі та її молодшій сестрі Аллі, яка залишилась вірною дитячому захопленню і стала театральним режисером. А Людмилу допитлива натура привела відразу
до двох вузів Москви – літературного інституту та інституту культури. Вступила до
обох, але життя так склалось, що здобувала професію бібліотекаря-бібліографа у
Московському державному інституті культури.
Після закінчення вузу в 1965 році Людмила Студьонова прийшла на роботу до
Чернігівської обласної універсальної бібліотеки ім. В.Г.Короленка, де і захопилась
краєзнавством. Вона стояла біля витоків створення Зведеного краєзнавчого каталогу
бібліотеки, який став базою для наукових досліджень численних її користувачів.
Людмила Валентинівна спеціалізується на складанні бібліографічних посібників
з питань краєзнавства, вона є укладачем понад 150 бібліографічних покажчиків з
питань краєзнавства. За її участі було започатковано серії біобібліографічних посібників «Письменники Чернігівщини», «Історики та краєзнавці Чернігівщини». До
1000-ліття Чернігівської єпархії нею був підготовлений унікальний посібник – бібліографічний покажчик «З історії Чернігівської єпархії», який включає 964 позиції
з інформацією про різні аспекти розвитку та діяльності церкви на Чернігівщині.
Л. Студьонова сприяла створенню у бібліотеці відділу краєзнавства, була завідувачкою цього відділу з 1994 по 2002 рік.
З 1972 року Людмила Валентинівна організовує і проводить зустрічі з відомими
земляками – діячами науки і культури, так звані «краєзнавчі п’ятниці». Гостями
цих заходів були письменники Григір Тютюнник, Євген Гуцало, Юрій Збанацький,
Борис Гусєв, Анатолій Рибаков та ін. У 1974 році активісти «п’ятниць» об’єдналися
у клуб «Краєзнавець», віце-президентом, секретарем і душею якого стала Людмила
Студьонова.
Наполегливий краєзнавчий пошук, дослідницькі напрацювання Людмили
Студьонової втілились у вісім книжок з історії Чернігівщини: «Заклинання сліду»
(1995), «Чернігівки в житті славетних» (1996), «Чернігівські князі, полковники,
губернатори» (1998), «Чернігівське повітове земство: сторінки історії» (2003), «Ось
де, люди, наша слава» (2004), «Долі, обпалені війною» (2005), «Слідами Чернігівського підпілля» (2007), «Право на безсмертя» (2011). Вона є членом авторських
колективів багатьох краєзнавчих видань, зокрема «Почесні громадяни Чернігова»
(2004), «Дзвони пам’яті» (2008) тощо.
У 2011 році Людмила Студьонова стала членом Національної спілки краєзнавців
України.
Сповнена творчих сил, пошуковець продовжує працювати у відділі краєзнавства
Чернігівської ОУНБ ім. В.Г.Короленка, допомагає молодим науковцям -краєзнавцям,
досліджує нові теми з історії Чернігівщини.
Вітаючи з ювілеєм, зичимо Людмилі Валентинівні міцного здоров’я, наснаги,
втілення усіх творчих задумів.
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