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Книга – це одне з найбільших див, створених людиною. З книжки ми дізнаємося про 

минуле та сьогодення. Століттями людство всі накопичені знання, всі великі події та 

звершення цивілізації увічнювало на сторінках книг. Це безцінна історична та духовна 

інформація, що дісталася нам завдяки саме книгам – джерелу знань, які необхідні для 

всебічного розвитку людини. Яким був шлях розвитку книг, про бібліотеки – хранительки 

скарбів духовних йдеться у цьому посібнику.  
Інформація буде корисна усім, хто спраглий до читання, хто не уявляє свого життя без її 

величності Книги і Бібліотеки. 
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Від укладача 

Наша історія, наша культура є найдавніші  у світовій цивілізації. Упродовж 

усього життя ми звертаємось до книги. Побутує вислів: «Скажи мені, що ти 

читаєш, і я скажу тобі, хто ти». Людина, яка любить і вміє читати, – щаслива 

людина. Навколо неї завжди багато – багато розумних, добрих і вірних друзів. 

Друзі – це книги. Влада книги безмежна і ніякі інші носії інформації не замінять 

її. 

У книги люди, наче бджоли в соти, 

Знесли сяйливий, чародійний мед. 

Сліпцеві очі ним потри, і в момент 

Побачить сонце й голубі висоти, 

Відчує мислі найстрімкіший лет, 

Збагне людські страждання і турботи, 

Поможе іншим темряву збороти, 

Рвучи з очей пов’язки чорних лент! 

Благословенна та ясна година, 

Коли дитя читає «Кобзаря», 

Зір молодий прозориться, як днина, 

Злітає дух над Бескиди й моря, 

Та з полум’я сльози, що не згора, 

Поволі починається людина. 

Долі героїв… Долі письменників… Долі книг… Є книги з благополучними 

біографіями, а інші… Гірко усвідомлювати, що знаменита Олександрійська 

бібліотека, в якій зберігались у повному обсязі поеми Гомера «Іліада» і 

«Одіссея», яка в епоху римського імператора Юлія Цезаря нараховувала до 700 

тис. книг – сувоїв,  проіснувала майже тисячу років, загинула в вогні. 

А трагедія безцінних «дамських сувоїв»! Із них монголи зробили міст через 

річку Тигр; по ньому їхні полчища рухались на завоювання Арабського халіфату. 

Тисячі і тисячі книг загинули у полум’ї вогнищ середньовічної інквізиції. 

Вогнища із книг горіли і пізніше. І навіки прокляті імена Муссоліні, Франка, 

Гітлера, Салазара, Піночета, котрі віддавали злочинні накази про знищення 

шедеврів великих геніїв. 

Але на щастя, є дуже багато людей, для яких книга – святиня, бо вона храм 

людської думки, земної мудрості, джерело естетичної насолоди і творчості.   

Кожен із нас може віднайти в книзі втіху в смутку, моральне оновлення і 

щастя, якщо лише вміти володіти тим дорогоцінним ключем, котрий відкриває 

таємничі двері цієї скарбниці. 
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На сторінках книжок події, долі, 

І часу плин, і думки глибина, 

І споконвічне прагнення до волі,  

І вірного кохання таїна. 

Не зникне книга – мудрості перлина, 

Не згубиться у мороці століть, 

Допоки житиме на цій землі Людина –  

До тих пір буде мислити й творить. 

Книга – таке ж явище життя, як і людина. Вона народжується, має свою 

неповторну, бурхливу біографію. Її життя іноді буває не лише дивним, а просто 

фантастичним. Історія книги древня. І в кожного народу своя. 

Книжка ще за часів Київської Русі була у великій пошані у наших пращурів. 

Київський Князь Володимир Святославович відкривав школи, спеціальні 

майстерні, де переписували і розмножували книги. 

А за часів князювання Ярослава Мудрого у Києві при Софійському соборі 

засновується перша в Київській Русі бібліотека. 

Її величності книзі і хранителькам скарбів духовних Бібліотекам присвячено 

цей посібник. 
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З історії публічних бібліотек України у другій половині 

ХІХ ст. – першому десятиріччі ХХ ст. 

Український народ протягом століть створював свою історію та культуру, 

зазнаючи на своєму шляху значних перепон та утисків. 

«Народ наш утворив культуру і міг сподіватись, що такою ж великою понесе 

її й далі. Проте культуру нашу було перервано, її глибокому розвитку силою 

заступили дорогу. А ні один народ не знає такого тернистого шляху». 

Сьогодні перед нами стоїть завдання осмислити і об’єктивно відтворити 

маловивчені сторінки історії та культури України, у тому числі історію 

виникнення та становлення публічних бібліотек. 

Процес створення та розвитку публічних бібліотечних закладів, що 

розпочався у першій половині XIX століття, продовжувався і в кінці століття, як 

в Росії, так і в Україні. Чисельність публічних бібліотек не задовольняла читацькі 

потреби населення. Згідно з «Покажчиком бібліотек Росії», складеним у 1864 р. 

Г. Геннаді, налічувалося усього 280 бібліотек різних типів та видів, серед них 136 

публічних та комерційних. 

Публічні бібліотеки почали з’являтися у великих губернських містах, а у 

повітових містах та селах їх майже не було. За даними центрального 

статистичного комітету в Україні вже у 1886 р. було 111 бібліотечних установ, у 

той же час на території Росії їх було 729. 

Найбільшу групу серед публічних бібліотек складали платні земські та 

міські громадські бібліотеки у губернських та земських містах, які відкривалися 

за ініціативи прогресивних громадських діячів (В. Антоновича, Т. Рильського, П. 

Житецького, Б. Познанського, К. Михальчука), які були членами різноманітних 

громад, товариств, організацій, установ, осередків «Просвіти»; засновувалися 

міськими та земськими органами самоврядування за допомогою представників 

різних верств населення, наприклад, М.І. Корфа (Катеринославська губернія) - 

педагога, вченого, земського діяча, М. Петрункевича (Чернігівська губернія) - 

громадського діяча, члена земства; М.І. Пирогова (попечителя Одеського, а по-

тім Київського учбового округу) - лікаря, педагога та багатьох інших. 

Громадські публічні бібліотеки мали працювати під постійним 

адміністративно-поліцейським наглядом, їх праця регламентувалася самодер-

жавним законодавством. 

У другій половині XIX століття посилилися утиски українського народу, 

його мови. Так, в указі П. Валуєва від 20 червня 1863 р. зазначалося, що 

«никакого малороссийского языка не было, нет и быть не может». Друкування 

українських видань майже припинилося. Так званий Емський указ 1876 р. 

Олександра II цілком забороняв завозити та публікувати українські книжки, в 

ньому підкреслювалася неможливість використання української мови, зокрема, 
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заборонялося викладання в початкових школах будь-яких дисциплін 

українською мовою; із шкільних бібліотек були вилучені українські книжки або 

книжки, написані українофілом. 

У 1867 р. публічні бібліотеки були переведені з Міністерства народної 

освіти у підпорядкування Міністерству внутрішніх справ. За новим законом 

губернатор був зобов’язаний щорічно подавати сюди відомості про діючі в 

губернії публічні бібліотеки. А з 1871 р. до адміністративного нагляду додався 

ще й духовний. До складу правління бібліотек обов’язково призначалася особа 

від духовного відомства. Все це було спрямовано і проти поширення бібліотек 

на селі, адже виключалася можливість їх відкриття у населених пунктах, де не 

було духовних училищ. 

В подальшому нагляд за бібліотечними закладами посилився. У 1884 р. уряд 

видав так звані «Тимчасові правила». За ними губернатор або градоначальник 

мали право у випадку «сумніву у політичної благонадійності» завідуючого або 

бібліотекаря «особистою владою усунути їх з бібліотеки». Міністр внутрішніх 

справ мав можливість тимчасово закривати бібліотеки та читальні. Ці правила 

вводилися до статутів громадських бібліотек і без керівних і наглядових установ 

вони не затверджувалися. Самодержавне законодавство гальмувало 

розповсюдження публічних бібліотек, але зупинити цей процес було неможливо. 

Друга полонина XIX століття в Україні – це час появи та становлення 

громадських бібліотек. Виникає новий тип публічних бібліотечних закладів – 

«русские публичные библиотеки». Створювалися вони як у великих містах 

України (1865 р. – у Кам’янці-Подільському, 1866 р. – у Києві, Харкові, 

Житомирі, 1872 р. – Херсоні, 1877 р. – у Чернігові, 80-ті рр. – у Катеринославі), 

так і у повітових та земських містах. Тільки в Київській губернії публічні 

громадські. бібліотеки з’являються одна за одною: 1883 р. – у Таращі, 1885 р. – 

у Таганні Канівського повіту, 1894 р. – у Чигирині, 1805 р, – в Умані, 1897 р. – у 

Горностайново Радомишлянського повіту, у Бердичеві, Липовнях, Черкасах. 

До кінця XIX століття громадські бібліотеки працювали у багатьох 

провінціальних містах на півдні України: у Катеринославській губернії - в містах 

Олександрівську, Кременчуці, Одесі; Таврійській губернії – у м. Севастополі та 

ін. 

Уряд не виділяв коштів на організацію бібліотек і тому вони відкривалися і 

існували завдяки добровільним пожертвуванням, невеликим відрахуванням 

земських та міських закладів, платі, яку брали за читання газет та книг, член-

ським внескам. 

Розміри пожертвувань та кошти, що виділялися на утримання бібліотек, 

були різними. Так, Черкаська міська Дума у 1897 р. асигнувала на утримання 

міської бібліотеки одноразово 500 карбованців та кожен рік по 200 карбованців. 

А Олександрівська міська управа (Катеринославська губернія) виділила для 
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своєї громадської бібліотеки 500 карбованців та зобов’язалася щорічно надавати 

таку ж суму. 

Значними були і пожертвування громадян. Зокрема, гласним Г.Я. Штерном 

для Олександрійської бібліотеки було передано 500 прим. різних книг, для 

утворення громадської бібліотеки в м. Таганні Канівського повіту Київської 

губернії. П. Бутурлін та Г. Триштель пожертвували одну тисячу карбованців. 

Розміри членських внесків були різні: для дійсних членів внесок становив 

від 3 до 6 карбованців сріблом, а для почесного члена від 10 до 50 карбованців. 

Членом бібліотеки міг бути не кожний громадянин. Майже у всіх статутах 

громадських бібліотек можна прочитати такі рядки: «Членами библиотеки не 

могут быть: а) несовершеннолетние, за исключением имеющих классные чины, 

б) состоящие на действительной военной службе; нижние чины и юнкера; в) 

учащиеся в учебных заведениях; г) подвергшиеся ограничению прав по суду». 

Мета створення громадських бібліотек була благородною: «...доставить 

городскому обществу возможность умственного развития посредством 

ближайшего ознакомления с литературой путём чтения различных 

периодических изданий и прочих полезных книг». 

Статути, в основному, проголошували широкі демократичні засади 

діяльності майбутніх громадських бібліотек, кожному члену бібліотечного 

товариства давали право голосу у вирішенні усіх питань організації та 

практичної діяльності установи. Однак, як було сказано вище, бібліотеки 

постійно знаходилися під наглядом самодержавної адміністрації. Так, при 

виборах у Бібліотечний комітет (керівний орган бібліотеки) обов’язковими його 

членами мали бути представники місцевої влади та світського училищного 

начальства по одному від кожного відомства. В архівних документах можна 

зустріти циркулярний лист-розпорядження попечителя Київського учбового 

округу про призначення від учбового відомства неодмінним членом комітету 

громадської бібліотеки в м. Таганні місцевого інспектора народних училищ 3 

району Київської губернії Гребеникова (1882 р.), а указом від 16 грудня 1882 р. 

від Київського єпархіального начальства призначено настоятеля місцевої 

приходської церкви священика Семридона Ожеговського з тим, щоб бібліотека 

була створена з книг, виданих тільки російською та церковнослов’янською 

мовами. 

Обов’язковим було Положення, згідно з яким дирекція бібліотеки «обязаны 

доводить каждый раз заблаговременно до сведения местной полиции о 

предметах, месте и предметах занятий общих собраний». Посади голови 

Бібліотечного комітету та бібліотекаря обов’язково затверджувалися 

губернатором. Діяльність бібліотек підпадала під нагляд трьох відомств, які 

повністю її контролювали. Подібне становище тривало до 1917 року. 
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Не дивлячись на такі обмеження, бібліотеки зберігали дійсно громадський 

характер. І хоч користування ними було платним, кожний бажаючий купував 

членський квиток на різний час: рік, півроку, квартал, місяць. Ціна квитка в 

середньому на рік становила 5 карбованців. 

Правління бібліотек турбувалося і про найбідніше населення. Так, у Статуті 

Бердичівської громадської бібліотеки в §12 йшлося про те, що «плата за чтение 

книг и периодических изданий должна быть по возможности самая умеренная 

дабы этим достигалась цель устройства библиотеки – сделать её доступною для 

бедного класса. Люди бедные, желающие читать лично, известные кому-либо из 

директоров, или представившие какие-либо особенные о своём бедственном 

положении удостоверения, могут получать книги для чтения бесплатно по поста-

новлениям дирекции». 

Громадські бібліотеки видавали книги додому за плату чи а заставу, але 

були і винятки. Так, у статуті Чигиринської громадської бібліотеки записано, що 

читачам, які є членами бібліотеки «на дом выдается две книги, и числе коих 

может бы один номер периодического издания без залога, без платы». Однак для 

тих, хто не був членом бібліотеки, передбачалися інші правила: «Не член 

библиотеки может получить из библиотеки на дом одну книгу (или один номер 

периодического издания) за плату ежемесячно 30 копеек, за год – 3 рубля с 

залогом в 2 рубля или две книги (в числе коих один номер периодического 

издания) за плату ежемесячно 50 копеек, за год – 5 рублей с залогом 4 рубля». 

Кожна бібліотека встановлювала свої правила роботи. Ось деякі відомості 

про діяльність читальні при Чигиринській громадській бібліотеці: «В читальне 

на столе находятся для чтения ежедневные газеты в течение трёх дней по полу-

чении их в библиотеку и еженедельные издания до получения следующего 

номера; ежемесячные журналы находятся при библиотеке в течение месяца». 

Читальню можна було відвідувати безкоштовно. Книги та періодика видавалися 

додому, але треба було додержуватися декількох наступних пунктів: 

«Ежемесячные журналы выдаются на дом членам через месяц по получении их 

в библиотеку, а подписчикам через полгода». Читачі зобов’язані були повернути 

книги, періодичні видання в бібліотеку не пізніше 7 днів. За кожний 

прострочений день платили по 5 копійок на користь бібліотек « не возвратившие 

полученные из библиотеки книг и изданий или возвратившие в испорченном 

виде платят стоимость их по каталогу». 

З розповсюдженням громадських бібліотек збільшувалася кількість читачів. 

Так, Херсонською громадською бібліотекою на початку 90-х рр. XIX ст. 

користувався один із 100 жителів 30-тисячного міста. Основну масу читачів 

складали представники середнього класу, зокрема інтелігенція (службовці, 

особи вільних професій, вчителі). Більшість серед них становили чоловіки. В 

архівних матеріалах можна знайти деякі статистичні дані. Так, в 
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Олександрівській громадській бібліотеці, яка відкрилася у січні 1905 р., у 

перший рік її функціонування було 1413 читачів, у т.ч. чоловіків - 1277. А у 1907 

р. кількість читачів зменшилася до 1012 (чоловіків було 961) у зв’язку з 

політичною ситуацією в країні та слабкою матеріальною базою бібліотеки. 

Громадські бібліотечні заклади дбали про свої фонди. Основне місце в них 

займали періодичні видання та художня література. Так, у Херсонській 

громадській бібліотеці відділ белетристики складав приблизно 50% фонду і був 

кращою його частиною. Мала вона й змістовно укомплектований фонд з історії, 

природознавства, краєзнавства. Відділ белетристики був достатньо 

укомплектований і в Олександрівській громадській бібліотеці – становив 

приблизно одну третину фонду. В цьому закладі зберігалися значна кількість 

періодичних видань російською, французькою, німецькою, англійською та 

польською мовами. Олександрівська громадська бібліотека намагалася 

комплектувати свої фонди і літературою українською мовою. Для цього 

правління бібліотеки звернулося до Олександрівської місцевої Думи з тим, щоб 

вона «ходатайствовала перед Правительством о допущении цензурой на южно-

русском языке произведений, издаваемых в пределах России, а также 

поименованных двух изданий заграничных («Літературно-науковий вісник», 

«Записки Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка»), издаваемых в Галичине». 

Проте поповнюватися фонди могли тільки тими творами друку, які не 

входили в «Алфавітні списки заборонених книг та видань», підготовлені урядом. 

Процес становлення, функціонування публічних бібліотек, у тому числі 

громадських, проходив у складних умовах політичного та культурного життя 

України, що гальмувався офіційним законодавством. Однак прагнення 

суспільства до культурного, духовного розвитку сприяло відкриттю цих 

закладів, кількість яких у другій половині XIX століття постійно збільшувалася, 

поповнювалися їх фонди, зростало число читачів. Таким чином, публічні 

громадські бібліотеки відіграли велику роль у піднесенні культурно-освітнього 

рівня населення України, розповсюдженні знань. 

 

Історії глибинне джерело 

Ніхто не заперечить, що в духовному, національному відродженні народу 

велику роль відіграла книга. 

 Ще до прийняття християнства на Україні були «письмена». Але справжній 

розвиток книг і книгозбірень розпочався з прийняттям християнства. Усім 

відомо, що запровадження християнства на Волині і в Галичині датується 992 

роком. З того часу при церквах запроваджуються перші книгозбірні. 

Пригадаймо, як цінив книги князь Ярослав Мудрий, та яку велику бібліотеку 

зібрав він при Київському княжому дворі. 
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 Із літопису землі Збаразької дізнаємось, що на Чернечій горі ще в давнину 

був монастир Св. Онуфрія. У книзі «Збаражчина»,Т. 1, ст. 189 читаємо: «На 

Чернечій горі близько руїн Старозбаразької фортеці на місці старого монастиря 

Св. Онуфрія князь Іван Збаразький в 1600 побудував церкву Спаса – 

Монастирок». Ще до наших днів кожного року на Св. Онуфрія (25.06) 

відбувається великий відпуст. Сюди приходять люди з дальших і ближних сіл 

Волині й Галичини, щоб серед чудової природи, відпочити духовно і фізично. Не 

раз цей монастир терпів напади диких татарських орд. Його нищив вогонь і 

люди, але кожного разу він  відбудовувався. Раз був монастир, то була хоч би 

мала церковна бібліотека. 

В «Архиве Юго-западной России», Т. 4, ст. 148 записано, що при монастирі 

Святого Онуфрія працювала школа, була бібліотека як церковних, так і інших 

книг. У школі навчалися хлопці послушники (майбутні ченці). Найбільш 

популярною книгою була «Житіє святих». За деякими переказами, ці місця 

любили відвідувати Раїна Могилянка, Іван Вишенський. Яка доля монастиря 

Святого Онуфрія, сьогодні трудно встановити. Може він був знищений татарами 

в 1589р. разом із Старо-Збаразькою фортецею? Чи, може, ще за Батия?  

Відомо, що після Свято-Онуфрієвського монастиря працював у Збаражі 

монастир оо. Василіян. Перша згадка про нього відома з 1748 року. Сьогодні 

тяжко встановити, де він був розташований. Чи  був на тім місці, що монастир 

Св. Онуфрія, чи в іншому – невідомо. До наших днів біля церкви Спаса видно ще 

сліди фундаментів: може це келії монахів, а може будівлі монастиря. При 

Василіянському монастирі працювали «філософські студії для монахів» 

(«Збаражчина», Т. 1 ст. 190). Була тут також бібліотека, якою користувались 

студенти. Василь Щурат у статті «Забута гімназія у Збаражі» пише: «У Збаражі 

була латинська школа в монастирі оо. Бернардинів. Менше відомо, що в той час 

і Збаразькі Василіяни плекали в своїм монастирі якісь науки. Вже раніше навчали 

філософії і теології. Була в них бібліотека». 

У 1766р. канівський староста Микола Потоцький записав монастиреві оо. 

Василіян у Збаражі 50000 польських злотих, щоб тим студентам, які не знають 

латинської мови, викладали моральну  теологію «по-руськи», себто українською 

мовою. За ці  гроші були придбані книги. Робились переклади з латинської мови 

на українську. 

 При монастирі працювала ціла школа і мала свою бібліотеку. Безумовно, 

що книги (в основному, підручники) були релігійного змісту. Коли в 1771 р. 

Василіянський монастир згорів, школу і частину перенесено до Загаєць (тепер 

село Шумського району). Після відбудови монастиря, Василіяни знову відкрили 

школу – Новіціят з теологією. Касата Збаразького монастиря з його студіями 

наступила в 1786 р. В тому часі ігумен о. Венедикт Плащанський утік із Збаража 

разом з монастирською касою. Отці Василіяни з усім майном і бібліотекою 
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переїхали до Теребовлі. Потім деякі книги із Збаразького монастиря зустрічалися 

в Дедеркальській учительській семінарії та у Волинській духовній семінарії в 

Крем’янці. Друга світова війна і нова окупація тих земель, стерли їх з лиця землі. 

У 1789 р. у Збаражі була гімназія, яка мала свою бібліотеку, але з невідомих 

і досі причин, в 1805 р. гімназію перевели до  Бережан. Деякий час в Збаражі 

працювала приватна гімназія, але вона довго не проіснувала, бо Збараж у складі 

Тернопільського краю відійшов до Росії. 

 Аж у 1816 р. на прохання збаражан було відкрито в приміщеннях оо. 

Бернардинів повну гімназію, сполучену з нормальною школою.  Префектом її 

став греко-католицький священник А. Бохенський. Більшість учителів гімназії 

були українцями. Найбільше місце в системі навчання відводилось латинській 

мові. При гімназії була досить велика бібліотека, до якої частину книг передали 

оо. Бернардини. Тут було багато підручників, творів з грецької і латинської 

літератури. При монастирі працювали вищі богословські студії риторики, 

філософії, теології, які готували місіонерів на східні частини Речі Посполитої.  

 Крім бібліотек церковних, монастирських, шкільних, великі бібліотеки 

нагромаджувались при князівських дворах. У творі «Молодість Юрія і 

Христофора Збаразьких» Ванди Добровольської згадується, що князі Збаразькі, 

сини Януша, Юрій і Христофор «кохалися в книгах». Вони навчалися в Кракові, 

Нідерландах, Падуї в Італії. Час навчання їх в Падуї збігається з тим часом, коли 

там читав лекції великий італійський вчений Галілео Галілей. Князі Збаразькі 

захопилися його лекціями і стали послідовниками і пропогандистами вчення 

Галілея. Особливо князь Христофор. Він став улюбленим учнем і близьким 

другом вченого. До наших днів в архівах Галілея зберігаються листи 

Христофора. В одному з них князь повідомляє, що вчення Галілея він 

розповсюджує не тільки серед поляків, але й українців, а навіть серед москвитян. 

Христофор зібрав велику бібліотеку з літератури, астрономії, фізики, військові 

справи. Жив він то в Зарубинцях, то в Кракові. Юрій любив книги історичного 

змісту. Він цікавився польсько-козацькими відносинами. Люто ненавидів 

козаків. Листи його є добрим матеріалом для вивчення історії України в ХVI – 

XVII ст. Він більше жив у Токах та Кракові. Бібліотеки Юрія і Христофора слід 

шукати в Кракові чи Любліні. 

 Говорячи про бібліотеки князів Збаразьких та Вишнівецьких,  не можемо 

замовчувати велику й дуже цінну бібліотеку, що століттями зберігалася у 

Вишнівецькому замку. Князі Вишнівецькі, Мнішики, Потоцькі зібрали в своїх 

палатах у Вишнівці велику цінну бібліотеку, в якій нараховувалося 15000 томів 

багатьма мовами світу. У бібліотеці числилося багато стародруків, древніх 

рукописів, рідкісних книг і книг місцевої історії, хроніка роду кн. Вишнівецьких, 

багато листів гетьманів, королів, магнатів, які були тісно пов’язані з історією 

краю. Пізніше бібліотеку купив граф Толль і частину її вивіз у 1920р. в Київ і 
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розмістив у підвалах. Під час аварії (лопнула залізна труба) підвал був залитий 

водою, книги знищені. Лише невелику частину книг було врятовано, але 

більшовики вивезли їх у 1940 р. в Москву, і доля їх невідома. 

У другій половині ХІХ ст. починається просвітницький рух. День 8 грудня 

1868 р. назавжди залишиться пам’ятною датою в історії України. Ініціатива 

заснування товариства «Просвіта» виходила з того, щоб із затурканого темного 

народу зробити свідому і освічену націю.   

Перша громадська читальня ім. Качковського у Збаражі була 

москвофільською. Але під впливом свідомих духівників і громадян вона була 

перейменована в читальню товариства «Просвіта». Робота читальні почалася із 

збору книг. Книги жертвували священники, лікарі, багаті міщани. Під час 

Різдвяних свят молодь ходила колядувати з вертепом, а на Новий рік – посівати. 

Увесь збір жертвували товариству «Просвіта» на закупівлю книг, українських 

газет. Першими книгами стали «Кобзар» Т. Шевченка та невеличка книжечка 

«Зоря» – видання Львівського Товариства «Просвіта». Правдоподібно, що її 

подарував о. С. Качала. Містилася читальня на ринку, напроти магістрату, в 

напівтемній, вологій кімнаті, але завжди було тут людно.  Одні приходили на 

заняття гуртка з ліквідації неписьменності серед населення, інші – прочитати 

газету, поділитися своїми враженнями після прочитання книг. Члени читальні 

боролися проти москофільського язичія. При читальні відкривалися крамниці, 

ощадна каса. Увесь дохід з них йшов на закупівлю книг для бібліотек. Молодь 

горнулася до книги, брала участь в драматичних гуртках, ставила вистави. 

Кошти за квитки віддавали на поповнення бібліотек. Число книг постійно 

зростало. За статистичними даними на кінець 1910р. фонд міської бібліотеки 

становив 3675 книг.  

У 1900 р. засновано повітову філію «Просвіти» в Збаражі. Бути 

просвітянином вважалося справою почесною. У Національному заповіднику 

«Замки Тернопілля» м. Збаража зберігається «Звіт повітової «Просвіти» 1913 р.» 

в якому є відомості, що тільки в 10-ти селах повіту немає читалень «Просвіти». 

Бібліотечний фонд просвітянських бібліотек нараховував 13000 книг – разом з 

газетами та журналами. Читальні «Просвіти» були найбільш масовими 

організаціями. Читальні організовували Шевченківські свята, молодіжні 

фестини, відзначали історичні події. Вони ставали центрами духовності та 

національного відродження.   

 Але Перша світова війна і окупація Галичини царськими військами 

перервали просвітницьку роботу бібліотек. Царські службовці проводили 

русифікаторську роботу серед населення. Усі читальні і бібліотеки були закриті, 

а майно «Просвіти» конфісковане. Уже перші стежі царських військ у Іванчанах, 

Кобилллі, Красносільцях наказали усі книги з бібліотек спалити на сільських 

майданах. Трохи змінилося ставлення царських урядовців до Товариства 
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«Просвіта», коли губернатором Галичини став Д. Дорошенко. Знову 

запрацювали читальні. 

 Крім громадських бібліотек Товариства «Просвіта», в селах Збаражчини, як 

і повсюди у Галичині, працювали також парафіяльні бібліотеки при церквах, 

шкільні бібліотеки, що дуже багато зробили для відродження галичан. 

У 1910 р. стараннями громадськості міста, греко-католицького духовенства, 

інтелігенції в Збаражі відкрито українську приватну гімназію. При гімназії 

працювали дві книгозбірні: учительська і учнівська, окремо була книгозбірня для 

підручників. У «Звіті Комітету Української приватної гімназії за шкільний 1910 

– 1911 навчальний рік», Збараж 1911 р. читаємо: «Бібліотека для вчителів 

організовувалась з добровільних дарунків Наукового Товариства Шевченка у 

Львові, і від товариства «Просвіта», від особистих пожертвувань та закуплено за 

гроші гімназії. НТШ подарувало Збаразькій гімназії: Збірники філологічної 

секції (Т.12.13,14,41), Етнографічний збірник «Жерела до історії України-Руси», 

«Матеріали до української стилістики», «Наукові записки Товариства» (Т. 87-96, 

101-106). 

 Від Товариства «Просвіта» гімназія безкоштовно отримала 7 книг: А. 

Свидницького «Люборацькі», збірник драматичних творів «Взірцевий 

господар», Календар «Просвіти» на 1911 р. та інші. Закуплено твори І. Франка 

«Нарис історії українсько-російської літератури», М. Грушевського «Історія 

України-Руси», М. Шашкевича «Русалка Дністровая» та інші. На кінець 

шкільного року бібліотека для учителів нараховувала 73 твори в 103-х томах. 

Якщо вчительська бібліотека складалась з наукової і художньої літератури, то 

бібліотека для учнів за 1911 р. збагатилась на 351 примірник художньої 

літератури в 109-х томах. Це передусім , «Кобзар» Шевченка, «Тарас Бульба» М. 

Гоголя, «Наші гетьмани» В. Будзиновького, «На руїнах Січі» Кащенка. 

Підручників було 483. У Звіті Управи української гімназії в Збаражі за шкільний  

1911-1912 рр. записано: «Бібліотека поповнилась в 168 томах. Це твори М. 

Вовчка, Б. Лепкого, А. Чайковського, І. Франка, О. Кобилянської. Шкільних 

підручників закуплено 261. Був звичай: кожен учень дарував бібліотеці книги. 

Подаровано – 268».  

 Крім української гімназії, у Збаражі працювали також польська гімназія ім. 

Г. Сенкевича. Вона мала значно більшу бібліотеку. У ній було 127 наукових 

праць, 698 книг художньої й дитячої літератури, 487 підручників. Польська 

гімназія була державна, тому вона комплектувалась за рахунок бюджетних сум і 

Повітової Ради. У повітових народних школах (дівоча і хлоп’яча) були, крім 

підручників, дитячої і художньої літератури, твори класиків польського 

письменства (897 книг), із бібліотеки і при народних школах у селах. 

 Ще до Першої світової війни, під час національного відродження в 

Галичині, крім шкільних, просвітницьких, церковних бібліотек, починали 
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виникати приватні бібліотеки в багатьох  міщанських та селянських родинах. 

Кожен священник, учитель, лікар чи правник вважав своїм обов’язком мати 

власну бібліотеку не тільки церковних книг чи книг за своїм фахом. Як свідчать 

документи й розповідають старожили – власні бібліотеки мали майже всі 

освічені люди того часу (оо. Заячківський, Тесля, Н. Юрчинський, О. 

Боліновський). Велику бібліотеку мала родина лікарів Білинських, відомий 

пасічник Євген Білинський. У бібліотечних  фондах національного заповідника 

«Замки Тернопілля» в Збаражі зберігаються книги власної книгозбірні о. 

Герасимовича з Терпилівки та інших відомих діячів. Власні бібліотеки мали 

свідомі селяни і міщани: Шмигельський А., Шмігер Сафат, Остапчук Дмитро, 

Марцинюки, Адамовичі, Атаманюки, Гаврилюки, Пастушенки, Кабарівські, 

Гевки. 

Нове піднесення національної свідомості в Галичині  розпочалося в 1922 р. 

Відроджувалися по селах читальні «Просвіти», запрацювали драматичні гуртки, 

сільські хори, а потім філія «Сільського господаря», «Союзу українок», «Рідної 

школи», «Сокола» тощо. Українське село ожило, книга для кожного стали 

необхідною потребою життя. Збільшилась кількість передплатників українських 

газет і журналів. Дуже популярними в народі стали щорічні календарі-альманахи 

«Золотий колос», «Червоної калини», «Просвіти», твори на історичну тематику 

– Ю. Опільського, В. Будзиновського, А. Лотоцького, А. Чайковського, Б. 

Лепкого та інших. В бібліотеках читалень «Просвіти», в шкільних бібліотеках 

багато творів з української літератури було надіслано з Радянської України – 

видання «Книгоспілка» й Державного видавництва України. Надходила і преса з 

України , але тільки до 1990 р., бо потім «Китайською стіною» відріжуть Україну 

від інших українських земель.  

Польська окупаційна влада вже з самого початку повела наступ  на розвиток 

української культури: закривали українські школи, читальні «Просвіти», 

полонізація українського населення йшла повним ходом. Найбільше лихо 

настало в 1930 р. коли польські каральні загони уланів проводили «пацифікацію» 

на селах Галичини: били людей, руйнували майно українських селян, читалень 

«Просвіти», українських кооперативів. Тоді на Волині було заборонено 

відкривати читальні «Просвіти», виписувати  і розповсюджувати українську 

Галицьку пресу. Та українське населення стало на захист своєї духовності. Уже 

в грудні 1920 р. читальня «Просвіти» в Збаражі мала 30 членів, то вже в грудні 

1930 р. вступило в члени «Просвіти» 200 чоловік. Українське населення значно 

щедріше стало і на пожертвування – на розвиток українського шкільництва, 

української культури. Так, в Збаразькому повіті не було українських читалень 

лише в чотирьох селах, де виключно жили колоністи з Польщі. 

 У Звіті повітової філії товариства «Просвіта» в Збаражі за 1937 р. 

зазначалось, що бібліотечний фонд художньої літератури становив 13834 
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книжки. Якщо додати до цього ще кількість українських книг в церковних, 

шкільних та власних книгозбірнях, то число книг українських було поважне… 

 Отже, український народ потягнувся до книг, до знань. Великим 

заслуженим авторитетом користувалася українська преса, Українці майже не 

передплачували польських газет. Найбільше передплатників серед селян мала 

газета-тижневик «Народна справа» (видавець Іван Тиктор), яку називали 

«Коров’яча газета», бо якщо в передплатника, та ще й бідного, гинула корова, то 

редакція давала 120 злотих селянинові на купівлю іншої, що було великою 

допомогою. Соціалісти-радикали передплачували «Громадський голос». 

Інтелігенція й багатші – щоденну українську газету «Діло», «Нічний час», 

гумористичний «Перець». 

Кожен час породжує людей , що посвятилися працювати для народу. 

Такими були у Львові Іван Тиктор і Микола Голубець, які видавали українську 

пресу і бібліотеку для народу. Вони дуже багато зробили для піднесення 

національної самосвідомості нашого народу. За їх кошти і за їх редакцією 

вийшла  в світ «Велика історія України», яка прикрасила як власні, так і 

громадські книгозбірні. У видавництві «Червона Калина» з’явилася книга 

«Історія українського війська», Наукове Товариство ім. Т. Шевченка видавало 

фундаментальні наукові праці. 

 У Варшаві, де скупчилась українська еміграція з часів Визвольних змагань, 

було організовано український інститут, в якому працювали: Д. Дорошенко, 

Павло Зайцев, Олександр Потоцький, Іван Огієнко. У виданнях інституту 

зустрічаємо багато матеріалів на шевченківську тематику, наукові праці з 

мовознавства, спогади учасників Визвольних Змагань 1917-20 рр. Велику й 

корисну роботу для цілого народу робив колишній міністр освіти України, 

ректор Кам’янець-Подільського університету, професор Іван Огієнко – 

мовознавець, літературознавець, перекладач і вчений, який кинув клич «Один 

народ – одна літературна мова». Мова повинна об’єднати весь наш народ в одну 

державну націю. Він домагався, щоб у Галичині, на Волині і скрізь, де живуть 

українці, користувалися однією літературною мовою, одним правописом. 

Щомісяця під його редакцією виходили журнали «Рідна мова» і «Культура». Він 

був головним редактором перекладу «Святого письма» і Богослужбових книг  

українською мовою, видав посібник «Українська Культура».  

Українська молодь 30-40-х років ХХ ст. виховувалась під впливом поетів-

вісників, на політичних статтях Дмитра Донцова. Його журнал «Вісник», що 

виходив у Львові, був майже у кожній бібліотеці. «Вісник» читали, 

обговорювали, дискутували над проблемами, які порушувалися на його 

сторінках. Справжньою зіркою на літературній ниві стало видання трилогії 

Уласа Самчука «Волинь». 
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 Великим культурним центром на Волині був Кам’янець – місто шкіл і 

навчальних закладів. У Кам’янці виходив релігійний журнал «Церква і нарід» - 

єдиний журнал для православних українців. Крем’янецький ліцей видавав 

польською мовою журнал з краєзнавства – «Життя кременецьке». Вогнищем 

культури стала Волинська духовна семінарія, зі стін якої вийшов не один 

громадський і літературний діяч. Різноманітна робота проводилась в бібліотеках 

Волинської духовної семінарії, української гімназії, в Крем’янецькому ліцеї, де 

зібралися книголюби всього міста. Поширеною формою роботи були 

«Літературні суди». Ще й до нині пам’ятаємо літературний суд над Грицем 

Летючим з новели «Новина» В. Стефаника. Обирають прокурора, адвоката, 

свідків, приводять Гриця. Він розповідає, як потопив своїх дітей у річці  Прут. 

Виступає прокурор вимагає кари смерті, бо Гриць є дітовбивцею. Виступає 

адвокат, обороняє підсудного. А потім на трибуну  виходять  свідки, одні 

співчувають героєві «новини», інші засуджують його вчинок. Скільки суперечок, 

дискусій. Або вечір-диспут: «Чи можна називати Петра І «Великим» ( за відомою 

трилогією Богдана Лепкого). Читацька конференція за трилогією Уласа Самчука 

«Волинь», проблеми землі в трилогії, або презентація книги Сергія Даушкова 

«Опанас Тятива» – про напад татар на Крем’янець.  

Наші видавництва не забували і про жіноцтво, нашу юнь і найменших, тому 

виходили журнали «Жіноча доля», « Українське юнацтво», «Дитячий світ». Наші 

хлопчики зачитувалися повістями А. Чайковського: «За сестрою», «На уходах» 

оповіданнями Кащенка про запорізьких козаків. 

 Серед поетичного доробку, крім ранніх творів П. Тичини, М. Рильського, 

В. Сосюри, читачі захоплювалися поезіями О. Олеся, О. Ольжича, Є. Маланюка, 

Ю. Клена, Б. Кравціва, О. Теліги тому в бібліотеках – чи це власних , чи 

громадських, намагалися мати твори улюблених письменників. Спеціально 

глибше зупинилися на творах популярних передвоєнних письменників над 

розвитком української преси, над видавництвами, бо без книг не було б бібліотек. 

Книга формує характер людини ,розширює його світогляд, кристалізує його 

ідеали. Українські бібліотеки, книгарні, читальні ставили перед собою завдання: 

виховати нову людину-борця, людину сильної волі й духу, воїна-патріота. 

Такими і були воїни УПА, люди, які понад усе любили Україну й готові були 

віддати життя за волю й честь народу, з якого вони вийшли. 

 Нові сторінки історії відкрив рік 1939-ий. Панська Польща розвалилася від 

перших ударів німецьких фашистів. Здавалося, прийшов рік надії і сподівань. Та 

не так сталося, як гадалося. Червона Армія ввійшла в Західні області майже без 

втрат. Але через місяць-два люди відчули на собі хитру, підступну політику 

комуністів, російських шовіністів – сіячів тьми, неволі й неправди. Уже в жовтні 

цього року всі читальні «Просвіти» були розгромлені, всі книги були знищені. 



17 
 
 

На місці українських читалень відкриті були державні, комуністичні 

культпросвітницькі центри, створювалися нові бібліотеки. 

Люди, які працювали з книгами були винищені в далеких таборах Сибіру, 

Воркути. 

 Бібліотечний рух на Збаражчині, як і  кожному місті чи районі, має за собою 

славні традиції, джерела і витоки: від сивої давнини до нашого сьогодення. Одна 

невидима нитка, що тягнеться віками, з’єднує минуле з сучасним і творить 

історію одного народу. Сучасні наші бібліотеки святкують 75 –ти річний ювілей 

як державні бібліотеки, бо в умовах нового етапу національного відродження 

важливого значення набуває вивчення історичного минулого, осмислення 

духовної спадщини народу. 

Про історії заснування бібліотек на Збаражчині можна детальніше дізнатися 

із посібників, «Літопис створення бібліотек Збаражчини» та «Скарбниця розуму 

людського», виданих методично-бібліографічним відділом центральної 

бібліотеки Збаразької ЦБС в 2009 та 2005 рр.  

З електронною версією яких ви зможете ознайомитися за посиланням 

http://www.zbarazh-library.com.ua/writen/history/Liotopis_bibliotek.pdf. 

 

Кожна книга – це країна і час 
 

Книга – це одне з найбільших див, створених людиною.  

Чи знаєте ви, що колись були кам’яні книги? Це закони Вавілонського царя 

Хаммурапі, записані 2000 року до нашої ери на кам’яному стовпі висотою 2 

метри, вагою 10 тонн. Сьогодні цей текст можна розмістити на 50 сторінках 

середнього шрифту. 

Найбільшим у світі виданням є багатотомна збірка «Акти і публікації 

Британського парламенту 1800-1900 років» вагою 31 тонну. Щоб їх прочитати, 

треба згаяти щонайменше шість років. На оправу цих книжок було витрачено 

шкіру 34 тисяч кіз. 

Найбільшою у світі книгою є німецький атлас 1661 року вагою 120 

кілограмів. Також німецькими поліграфістами видано найменшу книжечку 

форматом два міліметри. 

Перлиною слов’янської поліграфії є книжка байок Леоніда Глібова, що була 

надрукована 140 років тому, розмір якої трохи більший за звичайну марку. 

Найдорожчою книгою в світі є Біблія 1455 року, що виготовлена на 

пергаменті. У 1926 році американець Уолте заплатив за неї 350 тисяч доларів. 

        Нині вона зберігається у Вашингтоні в бібліотеці Конгресу як національна 

цінність. 

Україна ж прославилася такими давніми літописами як «Повість минулих 

літ», Галицько- Волинським літописом, рукописним Рейнським Євангелієм, 

http://www.zbarazh-library.com.ua/writen/history/Liotopis_bibliotek.pdf
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Остромирівським Євангелієм, Чудовським псалтирем, Ізборником Святослава 

1073 року, Мстиславовим Євангелієм 1100 року та іншими. 

А ще Україна пишається рукописною книжкою, написаною руською 

княгинею Євпраксією (онукою Володимира Мономаха). Її книжка - це своєрідна 

енциклопедія лікарських знань XI століття.  

 «Лестерський кодекс», Леонардо да Вінчі, 30,8 

мільйонів доларів, 1994 рік, аукціон Christies. Це зошит 

записів Леонардо да Вінчі, зроблених ним за життя в 

Мілані в 1506-1510 роках. Манускрипт з 18 аркушів 

паперу, списаних з обох сторін і складених таким чином, 

що разом вони утворили 72-сторінковий зошит. Нотатки 

Леонардо написані особливим чином, його власним 

«дзеркальним» шрифтом - прочитати їх можна тільки за 

допомогою дзеркала. Записи присвячені різним явищам, про природу яких 

розмірковував Леонардо. Зошит також містить велику кількість математичних 

розрахунків, діаграм і малюнків. «Лестерський» кодекс був названий на честь 

графа Лестера, який купив манускрипт у 1717 році. У 1980 році зошит у 

спадкоємців Лестера викупив відомий промисловець, 

колекціонер Арманд  Хаммер. Після його смерті в 1994 році 

кодекс був виставлений на торги, і придбав його засновник 

Microsoft Біл Гейтс. Періодично він виставляє цю книгу в 

музеях. 

 «Євангеліє Генріха Лева», вартістю 12,4 мільйонів 

доларів, 1983 рік, аукціон Sothebys. Манускрипт має чотири 

Євангелія, налічує 226 сторінок, оформлених в унікальному 

стилі ченцями і послушниками бенедиктинського абатства 

Хельмарс-хаузен. Після смерті Генріха Лева манускрипт 

вважався втраченим.  

У XIX столітті він був виявлений у Празі, у 1861 році його придбав Георг V, 

король Ганновера, засновником якого вважається Генріх Лев. П’ятьма роками 

пізніше Георг V втік до Австрії і вивіз із собою манускрипт. 

Далі реліквію знову було загублено, але в 1983 році 

невідомий продавець виставив «Євангеліє Генріха Лева» на 

торги дому Sothebys. Під час аукціону його власником стала 

Німеччина. Нині манускрипт зберігається в бібліотеці імені 

герцога Августа в місті Вольфенбюттель (Німеччина). 

«Птахи Америки» Джона Джеймса Одюбона, вартістю 8,8 

мільйонів доларів, продано у 2000 році на аукціоні. Перше 

видання друкувалося в Америці в 1827-1838 роках, за цей час 

було випущено близько 200 примірників, надрукованих у гігантському форматі, 
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який сам Одюбон назвав «double elephant folio» - кожна сторінка 127 сантиметрів 

у висоту. Повний примірник «Птахів Америки» містить 435 розфарбованих 

вручну відбитків гравюр розміром 90 на 60 сантиметрів, на яких птахи зображені 

в натуральну величину. Нині відомо про існування 119 повних примірників 

«Птахів Америки», 108 з них зберігаються в різних музеях світу і лише 11-у 

приватних колекціях. 

 «Кентерберійські оповідання» Джеффрі Чосера, продані на аукціоні 

Christiesy 1998 році за 7,5 мільйонів доларів. Унікальний примірник першого 

видання «Кентерберійських оповідань» Джефрі Чосера, «батька» англійської 

поезії та одного з родоначальників англійської літератури. Книга видана в 1477 

році англійським першодрукарем Вільямом Кекстоном у Вестмінстерському 

абатстві. 

 «Бестіарій герцога Нортумберлендського» продано 

на аукціоні Sothebys 1990 році за 9,6 мільйонів доларів. 

Подібних англійських бестіаріїв у світі збереглося майже 

40, до цього бестіарій востаннє виставлявся на аукціон в 

1889 році. Крім того, примірник герцога 

Нортумберлендського – останній, який був у приватних 

колекціях, а не в музейних. 

 Біблія Йоганна Гутенберга в 1987 році на аукціоні 

Christies сягнула вартості 7,2 мільйонів доларів. 

Унікальний примірник Біблії першодрукаря Гутенберга, 

найстарішої з книг, надрукованих за допомогою набору з рухомих літер. А саме 

її 42-рядковий варіант у форматі in folio, відомий серед бібліофілів як «Біблія 

Мазаріні», на честь кардинала і першого міністра Франції Джуліо Мазаріні, у 

паперах якого в 1760 році був виявлений перший примірник такої Біблії. За 

даними Музею Гутенберга, всього на початку 1450-х років було надруковано 

близько 180 примірників 42-рядкової Біблії, з яких до нашого часу збереглися 48, 

в тому числі 21 – повний. Продана на Christies у 1987 році Біблія - неповна, в цій 

лише перший том. Нині цей при- мірник зберігається в бібліотеці університету 

Кейо в Японії. 

 На сьомому місці книга Вільяма Шекспіра 

«Перше фоліо: комедії, хроніки і трагедії», 

вартістю 5,2 мільйонів доларів (ціна 2006 року, 

аукціон Sothebys). Примірник першого видання 

п’єс Вільяма Шекспіра, виданого в 1623 році 

Джоном Хемінгом і Генрі Конделом, учасниками 

шекспірівської трупи. «Перше фоліо» - прийнятий 

серед бібліофілів термін для позначення книги, її 

повна назва - «Містера Вільяма Шекспіра комедії, 
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хроніки і трагедії. Надруковано з точних справжніх текстів». У «Перше фоліо» 

увійшло 36 п’єс Шекспіра, тобто майже всі його п’єси, за винятком «Перікла» і 

«Двох знатних родичів». До нашого часу збереглося всього 40 повних 

примірників першого видання. 

 Книга «Про плодові дерева» Анрі Луї Дюамель дю Монсо, вартістю 4,5 

мільйонів доларів посідає восьме місце. Трактат про пло -

дові дерева французького фізика, хіміка, агронома, члена 

Академії наук Анрі Луї Дюамель дю Монсо (1700-1782) - 

це двотомник з ілюстраціями багатьох відомих художників 

того часу, які зображують 16 видів фруктових дерев, їхні 

плоди, листя, насіння, фрукти. Цей екземпляр книги був 

колись придбаний в особисту бібліотеку короля Людовика 

XV, для чого був надрукуваний в особливо розкішному 

вигляді, із золоченою обкладинкою. 

 На дев’ятому місці — «Географія» («Космографія»), Птоломея вартістю 

3,99 мільйонів доларів. Рідкісний примірник першого в світі атласу, 

надрукованого в 1477 році в італійській Болоньї за зразками карт 

давньогрецького астронома, математика і географа Клавдія Птоломея 150 року 

до нашої ери. 

 Десятку найдорожчих книг завершує Європейська Біблія, яку у 1989 році на 

аукціоні Sothebys продали за 3,18 мільйонів доларів. За змістом майже повністю 

відповідає християнському Старому Заповіту. Цей примірник створений у 

Вавилоні в ІХ-Х століттях і є одним з найдавніших і найдорожчих рукописів на 

івриті.  

 Перші книжки з’явилися понад п’ять тисяч років тому в Месопотамії. Це 

були глиняні таблички, на яких загостреною паличкою 

наносили знаки клиновидної форми. Таблички 

обпікали- ся на вогні і набували міцність каменю. 

Кожну книжку укладали в дерев’яний ящик. Нині 

відомо про багату бібліотеку ассірійського царя 

Ашшурбаніпала в якій зберігалися десятки тисяч 

книжок з різних галузей знань. Під час пожежі царський 

палац загинув у вогні, а глиняні книжки вціліли. Так 

вчені змогли дізнатися історію стародавніх держав 

Месопотамії. 

 До нас книжка прийшла разом із християнством із Візантії під час розквіту 

візантійської культури. Книжки були виключно богослужебні й побожно-

повчальні. Якщо хтось брав читати або навіть переписувати книжки, то робив це 

не для розваги і не для настанови, а для спасіння душі. Книжкова справа 

зосереджувалася виключно у монастирях. Одну книжку писали багато місяців і 
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в післямові часто висловлювали щиру радість, що важкий подвиг закінчився 

щасливо. 

 У Стародавньому Єгипті для письма використовували довгі стрічки 

папірусу. Папірус (родич нашої осоки) ріс на берегах Нілу. З його стебел робили 

папір. Писали єгиптяни тоненькою тростиною, використовуючи чорну та 

червону фарби. Текст писали чорною фарбою, а початок нового розділу виділяли 

червоним кольором. Щоб папірусною книжкою було зручніше користуватися, 

один кінець стрічки прикріплювали до палички і намотували на неї сувій. 

 У світовій історії місто Пергам прославилося винаходом пергаменту, на 

якому писали близько двох тисячоліть. Спосіб виготовлення пергаменту досить 

складний. Шкуру тварини промивали, прочищали. Шкіру розтягували на рамках, 

сушили, скребли ножем, вирівнюючи її поверхню. Порівняно з папірусом 

пергамент був більш зручним: його можна було згинати як завгодно. Іноді для 

створення однієї книжки доводилося вбивати стадо тварин. 

 В Індії писали на пальмових листках, які потім акуратно зшивали і укладали 

в дерев’яну оправу. У Китаї до винаходу паперу для письма використовувався 

бамбук. 

 Судячи з китайських літописів, перший папір у Китаї почали виробляти в І 

столітті із лляного матеріалу або бавовни. Пізніше його почали робити з 

подрібненої деревини. 

 У стародавній столиці Шрі-Ланки була знайдена книжка, аркуші якої 

зроблені з чистого золота. Це уривок із старовинної поеми. Фахівці вважають, 

що золоту книжку привезено туди з Індії 1400 років тому. 

 

Книжковий вернісаж 

Людина бачить у книзі магічну силу, здатну схвилювати, розгнівати, 

відповісти на запитання, що виникають, розбудити нові емоції. Є книги-друзі, 

книги-бійці, книги-наставники. Один раз зустрівши, людина не розстається з 

ними ніколи.                                                                             

      Як до живих джерел глибоких, 

      Ми припадаємо до книг, 

      Черпаємо снагу, неспокій  

      Та нездоланну правду з них. 

       Нас поведуть вони у мрію, 

       Щоб розпізнати суть буття. 

       Прийдешні нам шляхи відкриють  

       І стануть школою життя. 

У липні 1976 р. в іспанському місті Ла-Корунья був відкритий перший у 

світі пам’ятник книзі: двоє дорослих читають, а дитина високо підняла книгу, як 
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би символізуючи її зліт у майбутньому. 

Найбільш відвідуваний парк у місті Шарлотте в США – це «Парк читання», 

куди з радістю приходять городяни. Величезний пам’ятник у вигляді розкритої 

книги, на яку намагаються піднятися діти – відмінна реклама необхідності 

читання. Покажчики алей Марка Твена й Едгара По, Ернеста Хемінгуея й Джера 

Девіда Селінджера, кольорові розмовляючі фонтани, які розповідають дітям 

казки, – все це зроблено з любов’ю й повагою до дітей і книги. 

Є багато всіляких пам’ятників у різних куточках нашої планети. Вони 

увіковічнюють важливі історичні події й пам’ять про видатних людей, які жили 

й творили в той або інший час, у тій або іншій країні. А є пам’ятники на честь 

тих, кого ніколи не було на світі. Це пам’ятники літературним героям 

безсмертних книг. 

У Мадриді, наприклад, стоїть пам’ятник іспанському письменникові 

Мігелю де Сервантесу, а поруч – героям його роману Дон Кіхоту й Санчо Пансе. 

До речі, у світі чимало пам’ятників Дон Кіхоту, а деякі встановлені далеко від 

батьківщини лицаря сумного образу. Непосидючий Дон Кіхот чомусь добрався 

до сибірського міста Омська - залізна композиція прикрашає одну з головних 

вулиць. Є пам’ятник йому і на Кубі. 

У гавані Копенгагенського порту на камені сидить сумна Русалонька. Це – 

улюблениця чудового данського казкаря Ганса-Христіана Андерсена. Перед 

Ноттінгемським замком в Англії встановлений бронзовий стрілець із лука - 

пам’ятник легендарному героєві англійських народних балад – Робінові Гуду. 

У Франції є кілька пам’ятників д’Артаньяну. Цьому ж героєві встановлений 

пам’ятник у місті Оше, столиці Гасконії. Ще один бронзовий д’Артаньян зайняв 

своє місце в Парижі, біля п’єдесталу пам’ятника Олександрові Дюма. На шевальє 

– короткий плащ, крислатий капелюх із пером і величезні ботфорти зі шпорами. 

Оголивши шпагу, він ніби несе вічну варту біля статуї свого творця. 

На одній із площ західнонімецького міста Бремена назавжди застигли осел, 

собака, кіт і півень – чудова четвірка Бременських музикантів із однойменної 

казки братів Гримм. Злетівши на верхівку живої піраміди, півень заглядає у вікно 

розбійницького будинку. 

У маленькому італійському містечку Коллоді встановлено пам’ятник 

Піноккіо, з таким написом: «Безсмертному Піноккіо – вдячні читачі у віці від 

чотирьох до сімдесяти років». 

Дивує громадян ніс, що втік, із Гоголівської повісті. Жалібно виляє 

хвостиком Му-му на площі І. Тургенєва в Москві. На Балканській площі в Санкт- 

Петербурзі перехожих вітає бравий солдат Швейк. У Лондоні поставлений 

пам’ятник Пітерові Пену, у Воронежі – Білому Біму Чорне Вухо, у Москві – 
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Ходжі Насреддіну й Коров’єву з Бегемотом, Аксінії й Григорію (героям роману 

М. Шолохова) – у Ростові, Голохвастову й Проні Прокопівні – у Києві. 

Бронзовий Шерлок Холмс зустрічає туристів на Бейкер-Стрит у Лондоні. 

Виявляється, у світі чотири пам’ятники Шерлоку Холмсу. Один, що цілком 

природно, розміщено в Единбурзі (Шотландія) (на батьківщині Конан-Дойля), 

ще один в Лондоні на Бейкер-Стрит, третій, що теж цілком обґрунтовано, у 

Швейцарії, недалеко від Рейхенбахського водоспаду, а четвертий – у Японії. 

Барон Мюнхгаузен намагається напоїти свого коня, розрубаного навпіл – 

пам’ятник у Хмельницькому, й витягти себе й коня за волосся з метро – в Москві. 

Але найоригінальніший «літературний» пам’ятник встановлено в 

Єкатеринбурзі – людині-невидимці. Стоїть персонаж роману Герберта Уеллса 

біля обласної наукової бібліотеки імені В. Бєлінського і являє собою бронзовий 

постамент із відбитком босих ніг. 

В іспанському місті Севілья знаходяться пам’ятники Дон Жуану та Кармен. 

Існують і пам’ятники героям В. Шекспіра: бронзова скульптура Джульєтті у 

Вероні, пам’ятник Гамлету й композиція «Гамлет й Офелія». Герої байок І. 

Крилова завмерли у Літньому саду в Санкт-Петербурзі. 

Композиційним центром пам’ятника Т. Шевченкові в Харкові є динамічна 

фігура великого Кобзаря. Навколо постаменту розташовуються шістнадцять 

фігур, у яких втілені образи героїв його творів. 

Пам’ятники героям Ільфа й Петрова з «Дванадцяти стільців» є в декількох 

містах. У Києві – Паніковському, в Одесі – 12-му стільцю, веселий Остап Бендер 

стоїть в Одесі, Санкт-Петербурзі та Елістьє. 

«Харків – місто гучне, центр Української Республіки. Після провінції 

здається, начебто за кордон потрапив», – саме так писав Федір Іванович 

Востріков своїй дружині Катерині, перебуваючи на харківському вокзалі. Ці 

слова тепер написані на постаменті пам’ятника Батькові Федору в Харкові. 

Батько Федір із чайником у руці тепер зустрічає й проводжає поїзди на 

залізничному вокзалі. 

У Харкові в День сміху відкрили пам’ятник Елочці-людоїдці. Іполита 

Матвійовича Вороб’янинова теж можна «зустріти» в Харкові біля одного з 

ресторанів. 
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 Біля п’єдесталу Олександрові Дюма у Парижі                           Шерлокові Холмсу  в Москві 
 
 
                                                                                                          
                                                                                                   

        
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Мигелю де Сервантесу у Мадриді   
                                                                                                                             Дон Кіхоту в Омську 
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       Русалочці у Копенгагені                                                                            Бременським музикантам у Бремені 

 

                                                                                   

       
 

 
 
 
 Голохвастову та Проні Прокопівні у Києві                                               Ходжі Насреддіну у Москві 
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Бравому солдатові Швейку                                                 Білому Біму Чорне Вухо у Воронежі 
                 в Санкт-Петербурзі 

                                                                                          

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Т. Шевченкові у Харкові                               Гоголівському «Носу» в Санкт-Петербурзі 
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                Дон Кіхоту на Кубі                                                           Аксінії та Григорію у Ростові 

 

                                                                                 

       
    
  
 
 
 
 
           Гамлету та Офелїі в Хельсінгьорі                                         Баронові Мюнхгаузену в Москві 
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    Коров’єву з Бегемотом у Москві                                    Людині-невидимці в Єкатеринбурзі 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                       Паніковському у Києві                                                     Остапу Бендеру в Санкт-Петербурзі 
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                                       Елочці-людоїдці у Харкові                                         

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

І. Крилову в Санкт-Петербурзі 
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Найбільші бібліотеки світу 
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