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Шлях в 90 років: від «Книжкової лавки» до електронної 
бібліотеки 

І. Іванова 

Відкриття Харківського університету  у січні 1805 року з чотирма 

факультетами, у тому числі медичним, поклало початок системної 

підготовки лікарських кадрів в країні. 

Відомо, що основу фонду університетської бібліотеки склали 3219 

примірників книг, придбаних в 1803 році засновником Харківського 

університету Каразіним Василем Назаровичем у С.-Петербурзі. 

Різноманітні джерела з історії факультету свідчать про участь вчених, 

викладачів та студентів-медиків у становленні та розвитку бібліотеки 

університету. Так професори - медики Дрейсиг В.Ф., Ванноті Л.О., 

Корритарі Г.Г., Попов М.О., Протопопов М.А., Гордєєнко Є.С., 

Блюменталь А.І., Грубе В.Ф., Щьолков І.П. та інші в різні часи 

опікувались питаннями облаштування бібліотечних будівель, виконували 

обов’язки бібліотекарів та суб-бібліотекарів, робили значні внески в 

поповнення книжкових фондів кафедр і бібліотеки університету. 

З початку свого створення і до реорганізації в академію (1920), а потім 

інститут (1921) медичний факультет не мав своєї бібліотеки і, природно, 

всі викладачі і студенти-медики були читачами фундаментальної 

університетської бібліотеки, а також бібліотеки Харківського наукового 

медичного товариства, утвореного в 1861 році з ініціативи професора 

медичного факультету університету Грубе Вільгельма Федоровича. На 

кафедрах медичного факультету створювались кафедральні бібліотеки, 

фонд яких формувався з особистих зібрань і праць вчених кафедр, а також 

дарунків і пожертвувань. 

Навчальна база медичного факультету впродовж багатьох років 

залишалась надзвичайно убогою, зовсім недостатньою для забезпечення 

навчального процесу. Серед студентів факультету набирала популярність 

система книгообміну. З їх ініціативи була організована так звана 

«Книжкова лавка», де збиралась медична література, конспекти лекцій і 

відбувався книгообмін. 

У 1919 році профком університету передав у «Книжкову лавку» кілька 

сотень примірників книг серії  «Практична медицина». Таким чином, 

утворилася невелика бібліотека, роботу якої очолив призначений 

Профкомом студент 2 курсу медичного факультету Марко Левін. 

Створена на суспільних засадах ця бібліотека ніким не фінансувалася. 

Працювали в ній студенти-добровольці і, як заохочення, одержували 

пайок.  

У 1920 році медичний факультет університету поєднується з Жіночим 

медичним інститутом у Медичну академію. В 1921 році Академія 
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перейменовується в Медичний інститут. Кафедральні фонди, пройшовши 

всі етапи реорганізації факультету в інститут, стають базою створення 

Бібліотеки медичного інституту, до якої приєднується і профкомівська 

бібліотека (колишня «Книжкова лавка»). Бібліотека одержує свій штат (6 

чоловік), асигнування з бюджету інституту на комплектування. До цього 

часу за більшістю дисциплін з’являються вітчизняні підручники, 

витісняючи перекладні. 

І першим завідувачем бібліотеки Харківського медичного інституту 

(ХМІ) стає Левін Марко Миронович (1898-1968), очолює її з 1920 по 1931 

рік, докладає багато сил у становлення і розвиток бібліотеки. Випускник 

ХМІ, М.М. Левін згодом стає професором; з 1939 по 1968 рік – 

завідувачем кафедри хірургії. 

Зі студентської «Книжкової лавки» бібліотека перетворилась в учбово-

наукову, з фондом понад 50 тисяч примірників. Купуються усі книги, що 

друкуються по медицині і суміжних науках, почалася передплата 

періодичних видань. З 1923 року в бібліотеку стала надходити й іноземна 

література. 

Так у 1923-25 роках бібліотека одержала велику партію книг з 

Німеччини, відібраних академіком В.П. Воробйовим під час його 

відрядження в цю країну. Поступово збільшується штат бібліотеки. 

Відкрито просторий читальний зал на 70 місць; почалася робота з ведення 

каталогів, обліку літератури, складанню рекомендаційних списків 

літератури, організації бібліографічних оглядів. Бібліотеці істотно 

допомагав актив студентів. 

У 1931 році М.М. Левін цілком зайнявся науковою і клінічною 

роботою і на завідування бібліотекою була призначена Ганна Іванівна 

Калита, лікар за фахом, у 1903 році вона закінчила медичний факультет 

Паризького університету, там же захистила дисертацію на звання доктора 

медицини. 

У 1935 році Харківська вища медична школа відзначила свій 130-

річний ювілей. На цей час Харківський медичний інститут перетворився з 

факультету Університету в багатофакультетний медичний вищий 

навчальний заклад, в якому навчалось 2 359 студентів, було 58 кафедр з 

колективом понад 370 викладачів. 

Фонд бібліотеки в 1935 році складав 53 981 примірник, у тому числі 

7 131 примірник - українською і 3 564 примірники - іноземними  мовами. 

У 1937 році бібліотека була поділена на навчальну і наукову, обидві із 

самостійним бюджетом та завідувачами. Г.І. Калита перейшла на 

завідування навчальною бібліотекою; наукову бібліотеку очолила 

Френкель Марія Євнівна, фармаколог за фахом. 
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Напередодні Великої Вітчизняної війни наукова бібліотека інституту 

інтенсивно поповнювалася всією новою літературою, передплачувались 

усі вітчизняні медичні періодичні видання. Фонд бібліотеки нараховував – 

180 000 примірників літератури. В бібліотеці були добре розроблені на 

весь фонд каталоги: алфавітний, систематичний і предметний, зведений 

каталог кафедральних фондів.  

Тимчасова окупація Харкова завдала величезної шкоди бібліотеці 

інституту: Гістологічний корпус, де розташовувалась бібліотека, згорів. 

Тільки незначну частину фондів наукової і навчальної бібліотек удалося 

зберегти завдяки самовідданості співробітників бібліотеки. Харків був 

звільнений 23 серпня 1943 року, і вже з кінця цього року відбулося 

часткове обслуговування читачів, в основному, студентів. Бібліотека 

розміщується у корпусі по вул. Сумській 1. Велику допомогу в цей 

важкий час надає Державна медична бібліотека, яка знаходилась навпроти 

(вул. Сумська 4), організувавши 2 читальних зали для студентів. Розбір 

фондів було закінчено до 1 травня 1946 року, відбудовувались каталоги, 

поступово відновлювалась бібліографічна робота. У 1946 році штат 

бібліотеки складає 15 осіб. 

У післявоєнні роки співробітниками бібліотеки разом із студентським 

активом зроблена велика робота з відновлення бібліотеки, її фондів, 

каталогів, організації всіх напрямків роботи. 

Після звільнення з роботи у 1951 році М.Є. Френкель протягом 

наступних двох років змінилось 4 завідувачі бібліотекою. З 1953 по 1959 

рік бібліотеку очолювала Марія Костянтинівна Федорова. Фонд 

бібліотеки у 1953 році складав 160 684 примірники, в тому числі: 61 126 – 

навчальної та 95 558 примірників – наукової літератури. Працювало 4 

читальних зали, 2 з яких у студентських гуртожитках. Приступили до 

створення топографічного каталогу, алфавітного каталогу журнальних 

статей.  

Наприкінці 50-х років в читальних залах студентських гуртожитків 

бібліотекою стали проводитись диспути, огляди літератури, зустрічі з 

письменниками.  

30 листопада 1959 року завідувачем бібліотекою було призначено 

Петра Петровича Склярова, ветерана війни з великим стажем партійної 

роботи, але далекого від бібліотечної справи. У роки роботи 

П.П. Склярова продовжувалась робота по удосконаленню довідково-

бібліографічної роботи, було виділено довідково-бібліографічний фонд, 

розпочато створення каталогу художньої літератури. 

З 1966 року завідувати бібліотекою стала Світлана Юхимівна Фоміна, 

бібліотекар з великим стажем і досвідом роботи. Фонд на той час 

налічував 343 847 примірників літератури, було завершено створення 
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топографічного каталогу, велика увага приділялась предметному 

каталогу, його наповненню та редагуванню. Активізувалась масова та 

інформаційна робота, стали організовуватись «Дні інформації», 

складались бюлетені нових надходжень, активізувалась робота в 

читальних залах гуртожитків.  

Наступною проблемою, потребуючою великих зусиль колективу 

бібліотеки та її завідувача, був переїзд бібліотеки у 1978 році в новий 

корпус. Фонд бібліотеки на цей час нараховував 573 887 примірників. 

Окрім функціонуючих 3-х читальних залів у гуртожитках були 

організовані 2 нових. 

Увесь фонд соціально-економічної літератури і каталог з 1984 року 

було переведено на таблиці ББК, продовжено редагування предметного 

каталогу та переміщення в нові каталожні шафи. Штат бібліотеки 

збільшився до 32 одиниць, змінилась структура бібліотеки, введено нові 

посади. 

Світлана Юхимівна очолювала бібліотеку до 1985 року, багато 

зробила для її розвитку, удосконаленню усіх напрямків роботи, 

згуртування колективу; вона мала великий авторитет, як у співробітників 

бібліотеки, так і серед професорсько-викладацького складу інституту. 

На кінець 1985 року фонд бібліотеки нараховував вже понад 600 000 

примірників і щорічно інтенсивно поповнювався. Необхідно було 

терміново вирішувати питання, пов’язані з розміщенням і організацією 

фонду, створенням сприятливих умов для роботи користувачам і 

співробітникам бібліотеки. Було створено відділ книгозбереження 

наукової літератури, що раніше входив в структуру відділу 

обслуговування науковою літературою; організовано читальний зал з 

відкритим доступом до фонду, пізніше реорганізований у зал гуманітарної 

підготовки. У 1993 році у новому учбово-лабораторному корпусі було 

виділено 400 кв. м площі для розміщення фонду навчальної літератури 

(більше 400 000 примірників) і організації диференційного 

обслуговування студентів молодших і старших курсів на 2-х абонементах 

і у 2-х читальних залах. У 90-ті роки були створені: відділ іноземної 

літератури, абонемент художньої літератури, відкрито читальний зал 

медичних періодичних видань. Організація секторів: автоматизації та 

методичної роботи, періодичних видань, організації та ведення 

предметного каталогу, інформаційного обслуговування, комплектування 

іноземної літератури, реставрації та збереження фонду, масової роботи - 

сприяла більш якісному та оперативному інформаційно-бібліотечному 

обслуговуванню всіх категорій користувачів, збереженню фонду, 

поліпшенню ведення довідкового апарату, впровадженню новітніх 

технологій в практику роботи. 
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Особливою віхою став для бібліотеки процес комп’ютеризації, 

початий наприкінці 1991 року з одного ПК. За ці роки пройдено шлях від 

локального автоматизованого робочого місця до автоматизованої 

бібліотечно-інформаційної системи. З 1992 року розпочато процеси 

створення електронного каталогу. В практику роботи впроваджувалось 

декілька програм – МАРК, УФД:Бібліотека, ИРБИС 64; з 1995 року 

використовується електронна пошта, з  1999 року – Internet. У 2002 році 

сектор автоматизації та методичної роботи реорганізується у сектор 

інформаційних технологій. У 2003 році відкрито 2 зали електронної 

інформації – для студентів і науковців. Сьогодні парк обчислювальної 

техніки бібліотеки налічує 34 ПК, 17 одиниць копіювально-

розмножувальної техніки. Введено в експлуатацію систему безпровідного 

доступу Wi-Fi до мережі Internet, відкрито доступ до електронного 

каталогу на сайті університету і можливість доступу до повнотекстових 

документів через Web-ИРБИС. Бібліотека активно працює над 

створенням електронної бібліотеки, яка на цей час містить понад 1 тисячу 

CD, DVD, серед яких більше 500 компакт-дисків – навчальні, понад 2 600 

файлових документів тощо. 

НБ ХНМУ є учасником  корпорації на чолі з Національною науковою 

медичною бібліотекою України, мета якої – формування Зведеного 

каталогу медичних бібліотек України на базі єдиного програмного 

забезпечення АБІС ИРБИС, використання міжнародного формату 

представлення бібліографічних даних і електронного тезаурусу 

предметних рубрик MESH. 

Зараз здійснюється формування репозитарію – електронного архіву 

повнотекстових версій навчально-методичних посібників, лекційних 

матеріалів, монографій, авторефератів дисертацій, статей тощо, 

підготовлених вченими, викладачами, студентами і співробітниками 

ХНМУ. Вивчається питання організації віртуальної довідкової служби. 

Планується організація автоматизованого обслуговування користувачів на 

абонементах. 

За останні роки в університеті фактично формується нове освітньо-

виховне середовище. Важливим кроком на шляху України до 

євроінтеграції є приєднання до Болонського процесу, перехід на 

кредитно-модульну систему навчального процесу та необхідність 

забезпечення навчального, педагогічного, наукового та виховного 

процесів якісними інформаційними ресурсами та створення сприятливих 

умов для самостійної роботи студентів. 

Наукова бібліотека університету використовуючи багатий мільйонний 

фонд на традиційних носіях, власні електронні ресурси, Internet-ресурси 

проводить наполегливу роботу щодо перетворення її в сучасний 
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бібліотечно-інформаційний центр, де надаються традиційні та новітні 

види бібліотечних та інформаційних послуг. Зараз в структурі бібліотеки 

7 відділів, 6 секторів. Диференційному обслуговуванню користувачів 

сприяє розгалужена мережа пунктів обслуговування: 4 абонемента – 2 

навчальної, наукової і художньої літератури; 11 читальних залів, в тому 

числі: 2 – електронної інформації (для студентів і науковців), медичних 

періодичних видань, гуманітарної підготовки, навчальної і наукової 

літератури, 5 читальних залів у студентських гуртожитках; 10 

бібліотечних пунктів на кафедрах. Щомісяця бібліотека проводить Дні 

інформації, в рамках яких організовуються перегляди нових надходжень, 

тематичні виставки, індивідуальні і групові консультації тощо. З 2006 

року бібліотека започаткувала і провела вже 7 семінарів-презентацій для 

молодих вчених університету. 

Важливою складовою інформаційного забезпечення є доступ до 

світових електронних ресурсів. Бібліотека багато років є членом 

Консорціуму за проектом «Електронна інформація для бібліотек», який 

забезпечує доступ до світових БД («EBSCO»): майже 5,5 тисяч 

періодичних видань медико-біологічного профілю, більша частина з яких 

– повнотекстові. Доступ до БД EBSCO, HINARI, Nature Publishing Group 

здійснюється через IP- адресу університету. 

Освіта в університеті тісно пов’язана з вихованням, духовною і 

психологічною підтримкою молодого покоління, тому виховній і 

культурно-просвітницькій роботі бібліотека приділяє значну увагу, 

реалізуючи щорічний «План виховної і культурно-просвітницької 

роботи», який доповнює проведення навчально-виховної роботи 

університету в цілому. В залі гуманітарної підготовки організовані 

Центри Європейської і Північноатлантичної інформації. 

 З метою удосконалення всіх напрямків діяльності бібліотеки 

проводяться наукові дослідження, працює Бібліотечна Рада, Рада з 

науково-методичної роботи. Тільки за останні 5 років співробітники 

бібліотеки брали участь у понад 50 міжнародних, республіканських та 

регіональних конференціях, семінарах, тренінгах, на яких зроблено 30 

доповідей; науково-дослідницькі здобутки та методичні розробки, досвід 

роботи викладено у 39 друкованих працях. Один співробітник виконує 

дисертаційну роботу «Документні ресурси медичних бібліотек 

Харківського регіону: проблеми інтеграції». 

Бібліотечні працівники сьогодні – навігатори мережевих 

інформаційних ресурсів, адміністратори АБІС, педагоги й консультанти. 

Це потребує постійного оновлення професійних знань, вдосконалення 

традиційних і освоєння нових інформаційних технологій, вивчення і 

впровадження передового досвіту, оволодіння основами медичних знань і 
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термінології, вдосконалення знання англійської мови тощо. На сьогодні 

95% фахівців бібліотеки мають вищу освіту. Проведена атестація 

співробітників виявила високий рівень їхнього професіоналізму.  

Різноманіття становлення і розвитку Наукової бібліотеки Харківського 

національного медичного університету на протязі 90 років складалося і 

складається з повсякденної праці колективу в цілому і кожного 

співробітника окремо.  

Сьогодні, мені здається, добра нагода згадати співробітників, які в 

різні роки по крихтах збирали фонд бібліотеки; рятували і відновлювали 

його в повоєнні роки; з нуля створювали каталоги і картотеки; сприяли 

плідній роботі читачів; упроваджували і удосконалювали нові форми і 

методи роботи. Це співробітники 40-х, 50-х, 60-х років: Корхова Євгенія 

Олександрівна, Сурукчі Ізабелла Степанівна, Руф Любов Дмитрівна, 

Ловля П.С., Журавльова Олена Казимирівна, Мигрина Раїса Петрівна, 

Самойленко Міла Петрівна, Маркович Ірина Михайлівна, Шев’якіна 

Євдокія Кузьмівна. 70-х років: Каплуновська Буся Мойсеївна, Караптан 

Зіта Миколаївна, Олейник Клара Павлівна, Радуто Галина Василівна, 

Сергєєва Клавдія Федорівна. 80-90-х років: Жулід Тетяна Григорівна, 

Майорова Лідія Іванівна, Назарко Валентина Парфентіївна, Рудіч Ніна 

Миколаївна. 

Зараз в колективі бібліотеки плідно працюють наші поважні ветерани: 

заслужені працівники університету завідувачі відділами Медведєва Нелля 

Олексіївна, Осіпова Ольга Іванівна; заслужений працівник університету 

головний бібліотекар Удовиченко Клавдія Юхимівна, головний 

бібліотекар Бочарова Лариса Валентинівна, бібліотекар 1 категорії 

Журавель Алла Іванівна. Пошана і велика вдячність їм за багаторічну 

відданість справі та високий професіоналізм і побажання всіляких 

гараздів. 

Особливо хочу відмітити й висловити вдячність сучасному активу 

бібліотеки, її керівному складу: заступникам директора Ірині Василівні 

Киричок і Тетяні Борисівні Павленко, ученому секретарю Наталі 

Дмитрівні Гаєвій; завідувачам відділів і секторів, головним і провідним 

спеціалістам. Бібліотекарі, бібліографи, інженери – всі хто своєю 

повсякденною працею прагнуть бути  корисними своєму користувачеві, 

університетові. 

Всі наші скромні досягнення здійснюються завдяки постійній 

підтримці з боку ректора, керівництва університету; наших методичних 

центрів – Національної наукової медичної бібліотеки України, 

Харківського методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних 

закладів, кожного з присутніх на нашому святі. Велике вам всім спасибі! 

 


