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Новий посібник з історії становлення та розвитку
краєзнавчої бібліографії в Україні
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Краєзнавчі бібліографічні ресурси (далі –
КБР) – надзвичайно важлива складова націо-
нальних бібліографічних ресурсів. Формування
та еволюція їх структурних елементів нероз-
ривно пов’язані з історією розвитку певних те-
риторій України: міст і сіл, областей, регіонів.
Саме ці ресурси є головним підґрунтям для на-
уково-дослідної роботи істориків, краєзнавців,
студентів гуманітарних навчальних закладів,
бібліотечних працівників.

У базі даних «Теорія, методика
і практика бібліотечного краєзнав-
ства», що нині пропонується ко-
ристувачам сайту Національної
історичної бібліотеки [1], зареєс-
тровано відомості про присвячені
різним аспектам історії краєзнав-
чої бібліографії дисертаційні до-
слідження Н. К. Литвиненко [2],
С. А. Патрикей [3], В. А. Петрико-
вої [4] та ін., а також чимало на-
укових статей даної тематики різ-
них авторів. Разом з цим, вже
давно назріла потреба в окремій
узагальнюючій праці про історію
виникнення, розвитку та функціо-
нування КБР. Тож вихід в світ навчального посіб-
ника «Історія формування краєзнавчих бібліо -
графічних ресурсів в Україні» за авторством
кандидата педагогічних наук, доцента Рівнен-
ського гуманітарного університету І. В. Мілясевич
є своєчасною подією не лише для викладацької та
студентської спільноти відповідних фахових на-
прямів, а й для широкого кола фахівців – бібліог-
рафознавців та бібліотекознавців, дослідників-
краєзнавців, практиків бібліотечної справи. 

Слід зауважити, що І. В. Мілясевич багато
років приділяє увагу проблематиці бібліотечного
краєзнавства і є знаним експертом з питань кра-
єзнавчої бібліографічної діяльності, зокрема, ме-
тодології ведення краєзнавчого довідково-біб-
ліографічного апарату, підготовки краєзнавчих
бібліографічних покажчиків. Вона не лише при-
святила дослідженню цього кола проблем багато
років наукової та викладацької діяльності, а й

плідно співробітничала з працівниками відділу
історичного краєзнавства Національної історич-
ної бібліотеки України під час підготовки і
проведення краєзнавчих науково-практичних
конференцій, вироблення рекомендацій цих кон-
ференцій, розробки нового варіанту «Положення
про краєзнавчу роботу бібліотек» тощо. 

На основі глибокого аналізу краєзнавчого сег-
менту джерельної бази з історії української біб-

ліографії автору вдалося чітко
вибудувати структуру свого ви-
дання. Навчальний посібник «Іс-
торія формування краєзнавчих
бібліографічних ресурсів в Ук-
раїні» складається з передмови;
чотирьох основних розділів,
кожен з яких закінчується ви-
сновками та запитаннями для са-
моконтролю; списку рекомендо-
ваної літератури; допоміжних
покажчиків – алфавітного покаж-
чика назв бібліографічних посіб-
ників та покажчиків місцевих ви-
дань, згаданих у тексті, іменного
та предметного покажчиків, а
також списку ілюстрацій.

У передмові стисло обґрунтовано актуаль-
ність посібника, викладено його мету – це, пе-
редусім, «дати студентам систематизовані
знання з історії формування краєзнавчих біб-
ліографічних ресурсів, простежити еволюцію
організаційних форм створення краєзнавчої біб-
ліографічної інформації, акцентувати увагу на
найбільш цінних у методичному та практичному
відношенні краєзнавчих бібліографічних посіб-
никах...» (с. 3).

Логічним є те, що в назвах чотирьох основ-
них розділів свого підручника І. В. Мілясевич
розкриває основні періоди розвитку вітчизняних
КБР – від їх зародження до 1991 року: початко-
вий період розвитку краєзнавчої бібліографії в
Україні (перша половина ХІХ ст.); період фор-
мування КБР у другій половині ХІХ – на по-
чатку ХХ ст.; краєзнавча бібліографічна діяль-
ність у міжвоєнний період (1918-1939 рр.);
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створення базових елементів краєзнавчих біб-
ліографічних ресурсів у післявоєнний радян-
ський період (1944-1990).

Слід відмітити комплексний підхід до висвіт-
лення історії формування вітчизняних КБР:
автор послідовно виклала відомості про краєз-
навчі бібліографічні праці видатних україн-
ських бібліографів П. І. Кеппена, О. М. Лазарев-
ського, П. А. Тутковського та ін.; висвітлила
діяльність наукових краєзнавчих товариств,
бібліотек, історико-статистичних комітетів та
архівних комісій по створенню КБР; охаракте-
ризувала основні види краєзнавчих бібліогра-
фічних посібників та покажчиків місцевих ви-
дань; чітко визначила особливості краєзнавчої
бібліографії на всіх етапах її еволюції та пока-
зала процес розвитку основних методичних
прийомів підготовки різних видів посібників у
певні історичні періоди. 

Важливо, що темі кооперації роботи бібліо-
тек по створенню КБР у період підготовки бага-
тотомних праць «Історія міст і сіл Української
РСР» та «Звід пам’яток історії та культури Ук-
раїнської РСР» присвячено окремий підрозділ.
Це насправді надзвичайно важливий етап в істо-
рії розвитку краєзнавчої бібліографії.

Посібник ілюстрований: містить портрети
видатних бібліографів, відбитки титульних ар-
кушів краєзнавчих бібліографічних покажчиків,
фото бібліотечних установ тощо. Запитання для
самоконтролю сформульовані чітко, а допоміж-
ний інструментарій дозволяє користувачу легко
орієнтуватися у підручнику.

Разом з цим, будь-яку наукову працю завжди
можна удосконалювати. На наш погляд, у на-
ступному виданні підручника в третьому розділі
автору слід згадати праці М. Ясинського [5]. Зба-
гатити рецензоване навчальне видання дозволять
пояснення використаних у ньому основних по-
нять. Бажано також доповнити список рекомен-
дованої літератури публікацією В. Т. Петрикової,
що присвячена краєзнавчій бібліографічній тер-
мінології [6], працею А. А. Непомнящего [7], на-
вчальним посібником Н. К. Литвиненко [8].

Підсумовуючи, зазначимо, що І. В. Мілясевич
у своєму підручнику вдалося в доступній для
студентів і бібліотечних працівників формі не
лише узагальнити відомості про якісні зміни у
структурі вітчизняних КБР в процесі їх еволю-
ції, а й довести необхідність симбіозу наукової,
практичної, педагогічної діяльності в галузі кра-
єзнавчої бібліографії. Дійсно, саме завдяки ці-
леспрямованій бібліографічній роботі краєзнав-
чих підрозділів Національної історичної
бібліотеки України, Одеської національної на-
укової бібліотеки, Харківської державної науко-
вої бібліотеки ім. В. Г. Короленка та обласних
універсальних наукових бібліотек, а також на-
уково-дослідній діяльності викладачів Харків-
ської академії культури, Рівненського держав-
ного гуманітарного університету, Київського
національного університету культури і мистецтв
на сьогоднішній день в Україні створена цілісна
система бібліографічного забезпечення краєз-
навчих досліджень, кожна ланка якої має вико-
нувати свої специфічні завдання.
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Джерела та література




