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Серпень 2013 р. -

Колекція рідкісних та цінних 

книг ЦНБ ХНУ імені 

В.Н.Каразіна отримала статус 

національного надбання



• Фонд колекцій нараховує 85 000 прим., 
у т.ч. колекції інкунабул (19 прим.), палеотипів (330 прим.), 
значні колекції стародруків XVII - XVIII ст. 

• Літератури ХІХ ст. біля 400 000 прим. 

Серед них прижиттєві видання класиків науки та літератури, 
«Травник» (1534 р., рукопис із Постельной казны Ивана 
Грозного), 5 оригіналів видань Івана Федорова, у т. ч. 
«Новый завет с псалтырью» (Остріг, 1580 р.).



2011 р. - було прийнято рішення про створення в ЦНБ 
eScriptorium - Електронного архіву рідкісних книг і 
рукописів для науки та освіти





• Працює на основі ПЗ 
Dspace 3.2

• Сайт архіву
супроводжується трьома
мовами – українською, 
російською та англійською



Техніка: фотокомплекс ATIZ Booksnap, планшетні сканери

HP Scanjet 4600Epson 4990 



Наповнення eScriptorium відбувається

• шляхом поцифрування окремих колекцій з фондів ЦНБ, 
зокрема, це перші видання Харківського 
Імператорського університету та видання з історії Аlma
mater

• за запитами читачів (в архіві поцифровані видання за 
запитами читачів з Бельгії, Франції, Німеччини, Швеції, 
Польщі та ін.)

• за запитами кафедр університету на допомогу 
навчальному процесу

• за допомогою сканування рідкісних видань із фондів 
бібліотек-партнерів проекту



Проект надає можливість іншим бібліотекам вузів
України, де є невеликий фонд РВ, представити в 
Інтернет свої рідкісні видання. 

У 2013 р. партнерами проекту стали бібліотека
Харківського національного університету
радіоелектроніки та бібліотека Національного
аграрного університету імені Докучаєва.

Іноді таке співробітництво дозволяє «віртуально» 
зібрати розрізнені томи творів.





Статистика АРХІВУ
(на початок липня 2015 р.)

• Більше ніж 3300 документів XIV-XX ст.

• 37 колекцій у 11 розділах

За рік

• Відвідувань - 17 735 (до 100 за добу)

• Переглядів - 252 944

• Відвідувачів - 11 793 з 82 країн світу



Рідкісні книги з колекцій ЦНБ стають відомими
всьому світу завдяки участі бібліотеки у проектах 
Європіана та Всесвітня цифрова бібліотека

• До Всесвітньої цифрової бібліотеки ЦНБ надала персидську
рукописну книгу XVII ст., грецьку рукописну книгу XVIII в. та 
6 випусків «Харьковского демокрита»

• У Європіану надані метадані до 52 документів XIV – ХХ ст. 
(до повного тексту документів Европіана посилає до архіву
eScriptorium)

• У колекцію Європіани «До 100-річчя Першої світової війни» 
надані метадані до 31 документа та підготовлені метадані
ще до 30 документів



У 2014 р. відкрилась віртуальна колекція «Європіана 1914-1918» —
онлайн-ресурс про Першу світову війну



• «Європіана 1914–1918» є одною з найбільших колекцій, 
що присвячені Першой світовій війні. Зібрання протягом
трьох років створювалось двадцаттю європейськими
країнами і складає біля 400 000 рідкісних документів, 660 
годин унікальних кіноматеріалів про війну, а також
90 000 особистих справ та речей учасників війни.

• Крім того, до колекції входять поцифровані фотографії
та карти, листівки, листи та щоденники, доступ до яких
може отримати кожний бажаючий. Особливість зібрання
полягає в тому, що тут представлена велика кількість
рідкісних документів, які раніше були лише у особистих
або родинних архівах.





37 колекцій у 
11 розділах

Розділи та 
колекції
eScriptorium



Колекція eScriptorium
«До сторіччя Першої світової війни»

(129 документів)



Перша світова, Германська, Імперіалістична — все це назви
однієї і тієї ж війни, яка почалась 1 серпня 1914 року та 
закінчилась 11 листопаду 1918 року. Це була дійсно світова
бійка, у якій приймали участь 38 з 59 незалежних держав —
62% тодішнього населення. Десять мільйонів загиблих та 
двадцять мільйонів поранених — така втрата тієї війни.

З території України було мобілізовано три з половиною 
мільйона громадян, з Харкова - 49,1% чоловічого населення. 
Саме місто з 1914 року стало госпітальною базою, куди везли 
поранених на фронті солдатів, у тому числі і з ворожої
сторони. Чугуївське військове училище за три роки 
підготувало для фронту близько восьми тисяч офіцерів -
більше, ніж будь-який інший військовий заклад Російській
імперії.



Харків шпитальний



Харків приймає
біженців



Університет організує
лазарет для поранених



http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1557



У колекції книги та газети російською, українською, 
польською, німецькою, англійською, французькою мовами:

• Збірки офіційних документів

• Спогади дипломатів, послів, політиків, військових та журналістів

• Дослідження досвіду військових дій на суші, на морі та у повітрі

• Техніка на полі бою - від танків, підводних човнів та літаків, до 
дирижаблів і велосипедів

• Шпіонаж

• Медичні аспекти – військова медицина, військова хирургія

• Промисловість та сільске господарство у воєнний час

• Агітаційні видання. Періодика воєнного часу.

• Соціальні аспекти - права військових та їх сімей, положення
військовополоненних,  положення біженців

• Бібліотеки на війні



Приклади документів цієї колекції:





















































Колекція eScriptorium
«До 70-річчя Великої Перемоги»

(247 документів)



Друга світова війна (1.09.1939 – 2.09.1945) була найбільшим збройним
конфліктом в історії людства, у ньому взяли участь 62 держави з 73 
існуючих на той момент (80% населення Земної кулі). Бойові дії велися
на території 40 держав, трьох континентів і у водах чотирьох океанів. 
Це єдиний конфлікт, в якому було застосовано ядерну зброю. 
Загальні людські втрати досягли 60-65 млн чол., з них вбито на фронтах 
27 млн. чоловік. 

Харків став самим зруйнованим з усіх великих міст СРСР після
Сталінграду. Було знищено 50% житлового фонду, були спалені майже
всі інститути, кінотеатри, музеї. Постійне населення міста зменьшилось
мінімум на 700 000 чоловік; 120 тис. осіб, в більшості молодь, були
вивезені в рабство до Німеччини; близько 70-80 тис. загинули від
голоду та холоду, особливо в зиму 1941-42 рр.; близько 30 тис. було
вбито німцями, в тому числі, 16 тис. євреїв.



Лютий 1943 р.

Серпень 1943 р.

Харків визволяли
двічі



Зруйновані вокзал, 
заводи, вулиці міста



Зруйнована головна
площа Харкова – площа

Дзержинського
(нині пл. Свободи) 

Знищений Хімічний корпус 
університету



Бібліотека університету





У колекції документи російською, українською та 
французькою мовами видані 1941-1945 рр.:

• Документи про Харків або видані в Харкові

• Документи про злочинства німецько-фашистських загарбників

• Офіційні документи - виступи державних діячів радянських і 
союзних держав, документи про відродження господарства, про 
репатріантів, про пільги родинам військовослужбовців та багато 
інших

• Твори відомих українських діячів культури, письменників



Приклади документів цієї колекції:





























«Так было раньше, и так будет 
после тебя - настоящая война 
страшна, и только во время нее 
понимаешь, насколько она 
чудовищна.»

Константин Щемелин



Центральна наукова бібліотека

Харківського національного університета імені В.Н. Каразіна


