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[Текст]: інформ.бібліогр. довідка / Збаразька центр. б-ка, метод.-бібліогр. від.;
від. компл. та оброб. літер.; укл. Н.Винарчук, Н.Сенчишин. –
Збараж: [б.в.], 2014. – 16 с.
Якби хтось задумав створити рейтинг найвідоміших книг
України, у ньому, без сумніву, перед вів би «Кобзар» Тараса
Шевченка. Як і годиться такій славетній книзі, він має безліч
перевидань, до наших днів стає центром творчих зусиль багатьох
видавців та художників, а для письменників лишається
невичерпним
джерелом
літературних
алюзій.
«Кобзар»
перевидавався безліч разів; загальний наклад книги обраховується
мільйонами примірників. Низка творів Шевченка перекладена
сотнею іноземних мов. А зі списку людей, котрих так чи інакше
зачепила доля у зв’язку із «Кобзарем», певно, можна було б укласти
окремий чималенький томик.
Видання присвячено 200-річчю від дня народження
Т.Г.Шевченка – великого сина свого народу.
«Кобзарі», які представлені Вашій, увазі знаходяться у фонді
Збаразької централізованої бібліотечної системи. Інформація не
претендує на повноту.
Інформаційна довідка буде цікава бібліотечним працівникам,
викладачам, вчителям та учням загальноосвітніх шкіл, краєзнавцям
та всім хто цікавиться літературою України.
Електронну версію довідки розміщено на веб-сайті Збаразької
ЦБС: http://www.zbarazh-library.com.ua
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Дивосвіт поезії Т.Г. Шевченка може полонити
людину з раннього дитинства. Тоді любов і шана до
його слова зберігаються протягом всього життя. Та й
кожен з нас ловить себе на думці, що поетичне слово
Тараса Шевченка знайоме нам разом з першими
усвідомленими словами почутими від рідної матері.
Подальше,
більш
глибоке,
осмислене
спілкування
з
творчістю великого мислителя
пробуджує цікавість до його
творчого особистого життя.
Подорожуючи
подумки
шевченківськими шляхами ми,
часом
відправляємося
в
захоплюючі
мандри
шевченківського часу.
Уперше «Кобзар» видано 1840 у Санкт-Петербурзі
за сприяння Євгена Гребінки. У збірку ввійшло
всього вісім творів: «Перебендя», «Катерина»,
«Тополя», «Думка» («Нащо мені чорні брови»), «До
Основ'яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч» та
«Думи мої, думи мої,
лихо мені з вами», що
написана спеціально
для цього збірника і є
своєрідним епіграфом
не тільки до цього
видання, але і до усієї
творчості Тараса Шев3

ченка. Після видання цієї збірки й самого Тараса
Шевченка почали називати кобзарем. Навіть сам
Тарас Шевченко після своїх деяких повістей починав
підписуватись «Кобзар Дармограй». Зі всіх
прижиттєвих видань творів перший «Кобзар» мав
найпривабливіший вигляд: хороший папір, зручний
формат, чіткий шрифт. Примітна особливість цього
«Кобзаря» — офорт на початку книги за малюнком
Василя Штернберга: народний співак — кобзар із
хлопчиком-поводирем. Це не ілюстрація до окремого
твору, а узагальнений образ кобзаря, який і дав назву
збірці. Вихід цього «Кобзаря», навіть урізаного
царською цензурою, — подія величезного
літературного й національного значення. У світі
збереглося лише кілька примірників «Кобзаря» Т.
Шевченка 1840 року.
Другий «Кобзар» Тараса Шевченка – видання,
яке не вийшло в світ через арешт поета у справі
Кирило-Мефодіївського братства, що стався на
переправі через Дніпро 5 квітня 1847 року. Дане
видання є спробою відтворення
задуму
Тараса
Шевченка на основі творів,
написаних у 1843-1847 роках, що переховувалися в
архівах департаменту поліції
в Санкт-Петербурзі до 1907
року. Факсимільна репродукція обох зошитів з автографами поезії 1846-1847
років та передмовою Шев4

ченка до підготовленого ним видання є першою
публікацією шевченківських раритетів, зібраних в
архіві відділу рукописних фондів і текстології
інституту літератури ім. Шевченка НАН України.
«Кобзар» 1860 року надруковано коштами
Платона Симиренка, з яким Тарас Шевченко
познайомився під час своєї останньої подорожі
Україною в 1859 році у Млієві. Платон Симиренко
— відомий в Україні цукрозаводчик і меценат
виділив для видання «Кобзаря» 1100 рублів. Це третє
видання було значно повніше попередніх: сюди
увійшло 17 творів і портрет Тараса Шевченка.
З безлічі книг скарбниці світової літератури
особливо виділяються ті, які ввібрали в себе мудрість
століть, які створюють історію. До таких належить
«Кобзар» - книга, яка серед успадкованих з минулого
духовних цінностей стоїть на першому місці для
кожного українця. Автор цієї книги Тарас Шевченко – видатний український поет, знакова, майже
культова фігура у формуванні національної
самосвідомості, і його вплив на національну
культуру складно переоцінити. Вся літературна сила
Шевченка - в його «Кобзарі». У «Кобзарі» відбилися
київські святині, запорізьке степове життя, ідилія
українського селянського побуту - взагалі історично
виробився народний душевний склад, зі своїми
образними відтінками краси, задумливості і смутку.
«Кобзар» просочений духом народної поезії, тісно
примикає до козацького епосу, до старої української
і частково польської культури.
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Шевченко, Т. Кобзар [Текст] / Т.Шевченко;
передм.
О.Гончар,
ред.
Л.Кирилець,
худ.
В.Фатальчук, О.Юнак, худ. ред. В.Кононенко. – К.:
Дніпро, 1980. – 613 с.
Книга видана в палітурці, містить авантитул, шмуцтитул,
фронтиспис із зображенням портрета автора, колонтитули
відсутні.
Репринтне, звичайне видання, ілюстрації відсутні,
художній редактор В.Кононенко, художники В.Фатальчук,
О.Юнак, формат видання 84х108 1/32. Наявні допоміжні
покажчики:
- примітки до творів;
- алфавітний покажчик творів.
Видана книга в 1980 році, Київ, видавництво художньої
літератури «Дніпро».

Видання знаходиться у фонді Збаразької ЦБ для дорослих,
Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Незалежності буд.8.
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Шевченко, Т. Кобзар [Текст] / Т.Шевченко. – К.:
Дніпро, 1981. – 244 с.: Текст надруковано за
виданням: Кобзарь Тараса Шевченка / коштомъ
П.Семеренка. – С.Петербургъ: въ друкарні
П.А.Куліша, 1860. – 244 с.
Книга видана в палітурці, містить авантитул, шмуцтитул,
фронтиспис із зображенням портрета автора, колонтитули
відсутні.
Факсимільне видання, звичайне, ілюстрації відсутні,
формат видання не вказано. Допоміжні покажчики відсутні.
Видана книга в 1981 році, Київ, видавництво художньої
літератури «Дніпро».

Видання знаходиться у фонді Збаразької ЦБ для дорослих,
Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Незалежності буд.8 та у
Вишнівецькій міській бібліотеці для дорослих за адресою
Тернопільська обл., Збаразький район, смт. Вишнівець,
майдан Шевченка буд. 24.
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Шевченко, Т. Кобзарь [Текст] / Т.Шевченко; ред.
С.Захарова, передм. Л. Новиченко, худ. ред.
В.Кононенко. – К.: Дніпро, 1983. – 646 с.
Книга видана в палітурці, містить авантитул, шмуцтитул,
фронтиспис із зображенням портрета автора, колонтитули
відсутні.
Репринтне, звичайне видання, ілюстрації відсутні,
художній редактор В.Кононенко, автор передмови Л.
Новиченко, формат видання 84х108 1/32. Наявні допоміжні
покажчики:
- примітки до творів;
- алфавітний покажчик творів.
Видана книга в 1983 році, Київ, видавництво художньої
літератури «Дніпро».

Видання знаходиться у фонді Збаразької ЦБ для дорослих,
Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Незалежності буд.8 та у
Вишнівецькій міській бібліотеці для дорослих за адресою
Тернопільська обл., Збаразький район, смт. Вишнівець,
майдан Шевченка буд. 24.
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Шевченко, Т. Кобзар [Текст] / Т.Шевченко;
передм. О.Гончар, ред. О.І.Гаврилюк, С.І.Шевцова,
худ. ред. В. А. Кононенко. – К.: Дніпро, 1985. – 640 с.
Книга видана в палітурці, містить авантитул, шмуцтитул,
фронтиспис із зображенням героїв книги, колонтитули
відсутні.
Репринтне, звичайне видання, ілюстрації відсутні,
художній редактор В.А.Кононенко, формат видання 84х108
1/32. Наявні допоміжні покажчики:
- примітки до творів;
- алфавітний покажчик творів.
Видана книга в 1985 році, Київ, видавництво художньої
літератури «Дніпро».

Видання знаходиться у фондах Збаразької ЦБ для
дорослих, Збаразької ЦБ для дітей, Тернопільська обл., м.
Збараж, вул. Незалежності буд.8, у бібліотеках-філіях сіл
Максимівка та Стриївка.
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Шевченко, Т. Кобзар [Текст] / Т.Шевченко;
приміт. Є. Нахлік, худ. В. Лопата. – К.: Прсвіта,
1993. – 511 с.: іл.
Книга видана в суперобкладинці, містить авантитул,
шмуцтитул, фронтиспис із зображенням портрета автора,
присутній верхній колонтитул.
Репринтне, подарункове видання, ілюстрації присутні,
художник В. Лопата, формат видання 60х84 1/8. Наявні
допоміжні покажчики:
- примітки до творів;
- алфавітний покажчик творів.
Видана книга в 1993 році, Київ, видавництво
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса
Шевченка. Видано за сприянням Укрінбанку.

Видання знаходиться у фонді Збаразької ЦБ для дорослих,
Збаразької ЦБ для дітей Тернопільська обл., м. Збараж, вул.
Незалежності буд.8 та у всіх бібліотеках-філіях району.
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Шевченко, Т. Кобзар [Текст] / Т.Шевченко; ред.
Л. Шорубалка, худ. оформл. Є. Муштенка, худ. ред.
Р. Калиш. – К.: Наукова Думка, 1997. – 368 с. – (серія
«Бібліотека школяра»)
Книга видана в палітурці, містить авантитул, шмуцтитул,
фронтиспис із зображенням портрета автора, колонтитули
відсутні.
Репринтне, звичайне видання, ілюстрації відсутні, художнє
оформлення Є. Муштенка, художній редактор Р. Калиш,
формат видання 84х108/32. Наявні допоміжні покажчики:
- примітки до творів.
Містить екслібрис серії «Бібліотека школяра».
Видана книга в 1997 році, Київ, видавництво «Наукова
Думка».

Видання знаходиться у фондах Збаразької ЦБ для
дорослих, Збаразької ЦБ для дітей, Тернопільська обл., м.
Збараж, вул. Незалежності буд.8; у Вишнівецькій міській
бібліотеці для дорослих, Вишнівецькій міській бібліотеці для
дітей Тернопільська обл., Збаразький район, смт. Вишнівець,
майдан Шевченка буд.24, бібліотеках-філіях сіл Великий
Раковець, Івашківці, Кобилля, Кретівці та Новий Рогівець.
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Шевченко, Т. Кобзар [Текст] / Т.Шевченко;
[передм. О.Гончар, післямова Я.П.Гояна; приміт.
В.Л.Смілянської],
худ.
В.Касіян,
худ.
ред.
М.С.Пшінка – К.: Веселка, 1998. – 486 с: іл.
Книга видана в суперобкладинці, містить авантитул,
шмуцтитул, фронтиспис із зображенням автора книги,
колонтитули присутні.
Репринтне, подарункове видання, ілюстрації присутні,
художник В.Касіян, художній редактор М.С. Пшінка формат
видання 70х100/16. Наявні допоміжні покажчики:
- примітки до творів;
- алфавітний покажчик творів.
Видана книга в 1998 році, Київ, видавництво «Веселка».

Видання знаходиться у фонді Збаразької ЦБ для дітей,
Тернопільська обл., м.Збараж, вул. Незалежності буд.8.
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Шевченко, Т. Кобзар [Текст] / Т.Шевченко;
передм. П.Мовчан, худ.-оформл. В. Соловйов,
приміт. Є. Нахліка. – К.: Вид. центр «Просвіта»,
1999. – 344 с.
Книга видана в палітурці, містить авантитул містить
авантитул, шмуцтитул, фронтиспис із зображенням портрета
автора, колонтитули відсутні.
Репринтне, звичайне видання, ілюстрації відсутні,
художник-оформлювач
В.Соловйов,
автор
передмови
П.Мовчан, формат видання 60х84. Наявні допоміжні
покажчики:
- примітки які враховують ідеологічні коментарі до II-IV
томів (Варшава; Львів, 1934-1937) Повного видання
Т.Шевченка у 16-ти томах за ред. П.Зайцева та
фактографічні коментарі до І та ІІ томів ( ред.
В.Бородін; Київ, 1989, 1991) запланованого Повного
зібрання творів Т.Шевченка в 12-ти томах;
- алфавітний покажчик творів.
Видана книга в 1999 році, Київ, видано Видавничим
центром «Просвіта».

Видання знаходиться у фонді Збаразької ЦБ для дорослих,
Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Незалежності буд.8.
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Шевченко, Т. Кобзар [Текст] / Т.Шевченко ; ред.
С. Коба, худ. оформл. І.Гаврилюк, худ. ред.
О.Назаренко. – К.: Дніпро, 1999. – 669 с.
Книга видана в палітурці, містить авантитул, шмуцтитул,
фронтиспис із зображенням героїв книги, колонтитули
відсутні.
Репринтне, звичайне видання, ілюстрації відсутні,
художній редактор О.Назаренко, художнє оформлення
І.Гаврилюк, формат видання 84х108/32. Наявні допоміжні
покажчики:
- примітки до творів;
- алфавітний покажчик творів.
Видана книга в 1999 році, Київ, видавництво художньої
літератури «Дніпро». На замовлення Міністерства інформації
України за Національною програмою випуску соціальнозначущих видань.

Видання знаходиться у фонді Збаразької ЦБ для дорослих,
Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Незалежності буд.8.
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Шевченко, Т. Кобзар [Текст]: повна збірка /
Т.Шевченко; ред. Р.Дерев’янченко, худ. ред.
С.Бирюков. – Х.: Школа, 2009. – 352 с.
Книга видана в палітурці, містить авантитул, шмуцтитул,
фронтиспису немає, присутній верхній колонтитул.
Репринтне, звичайне видання, наявні ілюстрації, художній
редактор Р. Дерев’янченко, формат видання 60х90 1/16.
Наявні допоміжні покажчики:
- перелік автобіографічних творів Т.Шевченка;
- афоризми Тараса Шевченка за 11-ма розділами;
- алфавітний покажчик творів.
Видана книга в 2009 році, Харків, видавничий дім
«Школа».

Видання знаходиться у фонді Збаразької ЦБ для дітей,
Тернопільська обл., м.Збараж, вул. Незалежності буд.8.
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Шевченко, Т. Кобзар Тараса Шевченка [Текст]:
вибір популярних віршів / Т.Шевченко ; упоряд.
о.Б.Івах. – Вінніпег: «Культура і освіта», 1944. – 192
с.
Книга видана в палітурці, містить авантитул, шмуцтитул,
фронтиспис із зображенням автора книги, колонтитули
відсутні.
Репринтне, цінне видання, ілюстрації відсутні, формат
видання 84х108/32. Наявні допоміжні покажчики:
- Пояснення віршів Шевченка;
- Життя Шевченка віршами.
Видана книга в 1944 році, Вінніпег (Канада), видавництво
«Культура і освіта». Містить екслібрис «Українське
національне об’єднання».

Видання знаходиться у фонді бібліотеки-філії с. Кретівці
Збаразького району.
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