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У статті проаналізовано один із напрямів наукового доробку ві-
домого українського бібліотекознавця О. С. Сокальського — пи-
тання організації бібліотечних фондів і каталогів, яким учений
присвятив значну кількість своїх наукових та методичних праць зок-
рема кандидатську дисертацію, підручники та навчальні посібники,
за якими навчалося не одне покоління майбутніх фахівців бібліотеч-
ної справи.
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The article analyzes one of the directions of scientific works of the
famous Ukrainian librarian O. S. Sokolsky — the questions of library
collections and catalogs, which the scientist devoted a significant amount
of his scientific and methodical works including his thesis, textbooks and
manuals, which is trained several generations of future professionals of
librarianship.
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В статье проанализировано одно из направлений научного насле-
дия известного украинского библиотековеда А. С. Сокальского —
вопросы организации библиотечных фондов и каталогов, которым
ученый посвятил значительное количество своих научных и мето-
дических работ, в частности, кандидатскую диссертацию, учебники
и учебные пособия, по которым обучалось не одно поколение буду-
щих специалистов библиотечного дела. 
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Новітня українська біографістика все частіше зосереджує увагу
на постатях видатних вітчизняних діячів у галузі книгознавства,
бібліотекознавства та бібліографії. Адже їхні долі як ніякі інші
дають змогу простежити поступ ідей у сфері гуманітарного знання,
розкривають інформаційне тло, на якому формувалася вітчизняна
інтелігенція того чи іншого періоду. Не обійдена увагою й доля та
доробок відомого українського бібліотекознавця, організатора біб-
ліотечної освіти, педагога О. С. Сокальського, найбільш плідний пе-
ріод наукового зростання якого припав на другу половину 50-х –
початок 70-х рр. минулого століття. Проте його бібліотекознавча ді-
яльність все ще залишається поза увагою в сучасній спеціальній іс-
торіографії. 

Основні віхи життя і творча діяльність, організаторський талант
ученого висвітлювалися в низці статей [5; 16; 17], але його внесок
у розвиток бібліотекознавства як науки, у визначання основних
складових цієї галузі знань, а особливо — у питання організації біб-
ліотечних фондів і каталогів залишилися поза увагою дослідників.

Здійснений аналіз наукових праць О. С. Сокальського [14,
арк. 11–15], що представлені монографіями, підручниками, навчаль-
ними посібниками, статтями в періодичних виданнях, методичними
розробками, виступами на конференціях, рукописами, патентами на
винаходи тощо, дав нам змогу виявити основні напрями досліджень,
над якими працював учений. Зокрема у частині праць розкрива-
ються його погляди на бібліотекознавство як науку (у зазначений
період це питання широко дискутувалося серед науковців). Низка
статей, кандидатська дисертація, підручники та інші навчально-ме-
тодичні видання О. С. Сокальського були присвячені проблемам ор-
ганізації бібліотечних фондів і каталогів. Новаторськими на той час
були питання автоматизації та механізації бібліотечних процесів, па-
тентні розробки, запропоновані бібліотекознавцем. 

Питання комплектування бібліотечних фондів та організація
каталогів широко обговорювалися в 60-і рр. ХХ ст. у вітчизняних
фахових виданнях. Так, їм присвячені праці Є. П. Тамма [13],
Н. І. Гу менюк [2], О. С. Клименка [3], П. І. Чекаліна [15], Д. А. Ку -
мок [4], М. П Васильченка [1] ті ін. Розглядалися зокрема питання
вдосконалення фондів бібліотек, особливості їхнього комплекту-
вання різними видами літератури, укладання опису при централізо-
ваній каталогізації, організації єдиного алфавітного каталогу тощо.
Серед цих праць значне місце посідають розвідки О. С. Сокаль-
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ського. Навчаючись в аспірантурі Московського державного інсти-
туту культури (1951–1954 рр.), молодий науковець досліджував про-
блеми, пов’язані з науково-педагогічними основами вивчення
питань організації бібліотечних фондів. Першу свою роботу у спів -
авторстві з В. М. Туровим він написав у 1951 р. Це були методичні
вказівки до вивчення курсу «Організація бібліотечних фондів і ка-
талогів» [7] для студентів заочної форми навчання, написані укра-
їнською мовою. Слід зауважити, що переважну більшість праць
О. С. Сокальський видавав українською мовою (винятком є публі-
кації в російськомовних фахових виданнях). 

Перебуваючи на посаді начальника управління навчальними за-
кладами Міністерства культури УРСР (1953–1964 рр.), О. С. Сокаль-
ський добре розумів значення навчальної літератури, зокрема
методичних розробок. У наукових статтях він наголошував на їхній
важливості. Учений активно працював над методичною літературою
та залучав викладачів до її розробки.

Упродовж 1955–1957 рр. науковець підготував чотири випуски
навчального посібника «Організація бібліотечних фондів і катало-
гів» для учнів заочної форми навчання культосвітніх технікумів за-
гальним обсягом 396 сторінок [9; 10; 11; 12].

Питанням організації фондів і каталогів були присвячені його
статті: «Наочність в організації фондів» (1956), «Основа роботи біб-
ліотеки» (1964), «Книга должна найти читателя» (1964), «Зберігання
й реставрація книжкового фонду» (1965), у яких досліджено про-
цеси роботи з бібліотечним фондом, завдання їх комплектування,
способи обробки літератури, особливості зберігання та реставрації
фондів бібліотек.

Маючи значний багаж наукових праць, методичних розробок для
опанування дисциплін, що вивчалися в культосвітніх технікумах,
О. С. Сокальський у 1966 р. у Київському державному університеті
імені Т. Г. Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему
«Науково-педагогічні основи вивчення питань організації бібліотеч-
них фондів». Метою дослідження дисертант визначив розробку при-
нципів вивчення питань організації бібліотечних фондів у середніх
спеціальних навчальних закладах, де здійснюється підготовка біб-
ліотечних працівників [6].

Перший розділ роботи, у якій розкривалися питання організації
бібліотечних фондів і каталогів, присвячений історії розвитку біб-
ліотечної освіти в Україні та становленню навчальної дисципліни.
Зважаючи на недоступність для дослідження документів часів Ук-
раїнської революції 1917–1921 рр. і неможливість об‘єктивного ви-
світлення окремих періодів історії, витоки бібліотечної освіти в
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Україні автор пов’язує лише з діяльністю бібліотечних технікумів,
які почали утворюватися в 1929 р., та Харківським інститутом на-
родної освіти, де в 1925 р. почав функціонувати факультет політич-
ної освіти, а в 1927 р. були організовані шкільно-курсове та
бібліотечне відділення [6, с. 6]. О. С. Сокальський наводить статис-
тичні показники щодо відкриття технікумів і кількості підготовле-
них у них і в реорганізованому Харківському бібліотечному
інституті фахівців [6, с. 7–8].

Досліджуючи історичні етапи розвитку бібліотечної освіти, автор
аналізує зміст навчальних планів і програм, наголошуючи на тих
дисциплінах, у межах яких висвітлювалися теми, пов’язані з орга-
нізацією бібліотечних фондів і каталогів. О. С. Сокальський дово-
дить, що курс, пов’язаний із організацією бібліотечних фондів і
каталогів, сформувався в 1937 р. [6, с. 8]. 1951 р. було встановлено
коло питань для вивчення, в ньому визначено його місце в системі
підготовки бібліотекарів, а в 1958 р. цей курс отримав назву «Орга-
нізація бібліотечних фондів і каталогів» [6, с. 9].

У другому розділі дисертант розкриває зміст і особливості ви-
вчення питань організації бібліотечних фондів, визначає предмет і
завдання курсу, його специфіку, форми організації навчального про-
цесу. У відповідності до пануючої на той час ідеології О. С. Сокаль-
ський доводить, що «Організація бібліотечних фондів і каталогів» є
теоретичною, ідеологічною та водночас прикладною дисципліною [6,
с. 10]. Дослідник пропонував будувати виклад матеріалу на історич-
ній основі, наголошуючи, що історичні екскурси допоможуть учням
детальніше уявити сутність і значення кожного процесу. 

У цьому ж розділі автор детально аналізує форми навчально-ви-
ховної роботи в училищах, а саме різновиди уроків, практичних за-
нять, наголошує на важливості самостійної роботи та контролю
знань учнів. Ті нововведення, які було запроваджено О. С. Сокаль-
ським у 60-і р. ХХ ст., активно використовуються в навчальному
процесі сьогодення.

У третьому розділі автор деталізує вивчення окремих тем курсу,
зокрема значення організації бібліотечних фондів і каталогів, видав-
ниче оформлення книг, облік бібліотечних фондів, бібліотечні ката-
логи, опис творів друку, алфавітний каталог, класифікацію творів
друку. Розглядаються також питання розташування, збереження біб-
ліотечних фондів, організації систематичного каталогу тощо.

Розроблені в дисертації засади організації бібліотечних фондів і
каталогів мали значне теоретичне і практичне значення для подаль-
шого розвитку основних розділів бібліотекознавства, удосконалення
навчального процесу як в училищах культури, так і в інститутах та
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університетах. І на сьогодні методичні вказівки до викладання ок-
ремих тем курсу є актуальними, не втрачають своєї новизни.

Як організатор бібліотечної освіти О. С. Сокальський активно
співпрацював із викладачами Харківського державного інституту
культури, у якому в 1936–1941 рр. здобував вищу освіту.

Завдяки спільним поглядам на основні напрями бібліотечної
роботи та проблеми бібліотечної справи колеги-однодумці О. С. Со-
кальський, Є. П. Тамм і В. М. Туров у 1966 рр. підготували колек-
тивне видання під назвою «Бібліотечні фонди і каталоги». Цей
навчальний посібник є унікальним, у ньому вперше детально й по-
слідовно висвітлено питання комплектування бібліотечних фондів
і організацію каталогів, а також подано програмний матеріал розра-
хований на учнів культосвітніх училищ бібліотечних відділів. Зміст
посібника складається зі вступу, двадцяти двох розділів та короткого
словника термінів. Його загальний обсяг становить 325 сторінок.

Є. П. Тамм уклав вступну частину та 6 розділів посібника, у яких
він розкриває теми, пов’язані з класифікацією літератури за ок-
ремими галузями знань, із загальною систематизацією картотек,
журнальних і газетних статей, із принципами, методикою та орга-
нізацією комплектування бібліотечних фондів, джерелами книго-
постачання масових бібліотек. У розділі, де розкривається тема
класифікації літератури, Є. П. Тамм обґрунтовує загальні та спеці-
альні прийоми і правила, які, на його думку, складають методику
класифікації творів друку [8, с. 103]. В одному із розділів навчаль-
ного посібника вчений наголошує на значенні та ролі картотек у біб-
ліотечній роботі. Він вважає загальну картотеку важливим джерелом
довідково-бібліографічної роботи, «адже при складанні довідок,
пам’яток, при доборі матеріалів для бібліографічних оглядів звер-
таються першочергово до картотеки журнальних і газетних статей,
так як саме в періодичній пресі, а не в книгах, висвітлюється нове в
тій чи іншій галузі знань» [8, с. 170].

У семи розділах, які підготував В. М. Туров, розкриваються пи-
тання видавничого оформлення книги, організації бібліотечних ка-
талогів, опису творів друку, укладання алфавітного та предметного
каталогу, організації каталогів у бібліотеках для дітей і зберігання
бібліотечних фондів [8, с. 17–22]. У кожному розділі дослідник роз-
криває основні поняття тієї чи іншої проблеми, детально розглядає
поставлені завдання. Досить змістовно подає він інформацію також
про загальні положення опису творів друку, де виділяє види основ-
ного опису, вміщує ілюстрації [8, с. 36], у яких представлені схеми
розташування елементів основного опису під назвою [8, с. 44], до-
вільної картки [8, с. 52], зведеного опису багатотомного видання [8,
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с. 56], опису нот [8, с. 67], аналітичного опису статті, газет, журна-
лів [8, с. 64]. Автор вказує на практичне використання алфавітного
каталогу, при цьому не менш важливим, на його думку, є система-
тичний каталог, який виконує функцію одного з основних довідко-
вих апаратів бібліотеки [8, с. 154]. Розкриваючи роль і значення
бібліотечних каталогів, В. М. Туров детально характеризує їх у біб-
ліотеках для дітей, наголошуючи на їхніх особливостях і специфіці
укладання для учнів початкових, середніх і старших класів. Досить
цікавим і пізнавальним є матеріал одного з розділів, у якому увазі
читача представлено ілюстрацію машинної перфорованої картки та
різновиди перфокарт і перфорованих стрічок [8, с. 187]. Особливу
увагу автор приділив питанням зберігання бібліотечних фондів. На
думку вченого, умови зберігання фондів є чи не найголовнішою про-
блемою, яка постає час від часу в бібліотеках [8, с. 289]. На пози-
тивну оцінку заслуговує також короткий словник термінів,
укладачем якого є В. М. Туров.

Питання бібліотечно-бібліографічної класифікації та методики її
проведення, організації систематичного каталогу, бібліотечної об-
робки документів, розміщення та перевірки бібліотечних фондів,
мінімуму каталогів у бібліотеці та догляду за ними, централізованої
каталогізації розкриває в наступних шести розділах посібника
О. С. Сокальський.

Матеріали відрізняються обґрунтуванням статистичних показни-
ків щодо зростання кількості бібліотечних фондів у таких країнах
як Франція, Німеччина, США. Автор доводить, що наявність вели-
ких фондів вимагає чіткої систематизації. Окрім того він наводить
різні системи класифікацій. Значну увагу вчений приділяє історії
питання, детально розглядає етапи розвитку міжнародної класифі-
кації, яка починала створюватися наприкінці ХІХ ст., зупиняється
на внеску дослідників у розвиток десяткової класифікації, називає
імена кращих викладачів університетів та академій (Д. Дідро,
Ж. д’Аламбер, Ф. Бекон та інш.). Систему бібліотечної класифікації
він пов’язує з організацією систематичного каталогу та доводить,
що саме завдяки йому найбільшою мірою можна показати та попу-
ляризувати фонд бібліотеки.

Наступне питання — це облік бібліотечних фондів. Воно доволі
детально висвітлене для кращого розуміння учнями. Автор роз-
криває поняття сумарного та індивідуального обліку, окрему увагу
приділяє обліку брошур, журналів і газет, стверджуючи, що їх реє -
страцію потрібно робити систематично і своєчасно [8, с. 249].

Погляди О. С. Сокальського та В. М. Турова щодо мінімуму ка-
талогів у бібліотеці та догляду за ними знайшли своє відображення
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в одному з розділів посібника. Авторами було проаналізовано особ-
ливості системи організації каталогів у різних типах бібліотек. До-
слідники доводять, що в технічних бібліотеках існує своя система
каталогів, а в наукових установах, науково-дослідних інститутах мо-
жуть бути ще й інші системи каталогів. Проте для всіх бібліотек ос-
новними є алфавітний і систематичний каталоги [8, с. 192–193].

Щодо централізованої каталогізації, то, за твердженням авторів
посібника, вона є засобом пропаганди книги, доведення до читачів
інформації про нові видання. «Вона полегшує, прискорює і здешев-
лює створення бібліотечних каталогів і картотек, підвищує їх якість
та безумовно сприяє єдності опису творів друку, класифікації, пред-
метизації, комплектуванню та іншим процесам бібліотечно-бібліог-
рафічної роботи» [8, с. 197].

Навчальний посібник «Бібліотечні фонди і каталоги» (1966) мав
широкий попит як серед студентів, котрі вивчали бібліотечні дис-
ципліни, так і серед працівників бібліотек, для яких він був мето-
дичним інструментарієм у справі організації бібліотечних фондів і
каталогів. Він мав велику популярність і в 1970 р. був перевиданий
вдруге.

Позитивно оцінюючи навчальний посібник, слід зауважити, що
з погляду сучасних дослідників він не позбавлений недоліків, зок-
рема в ньому не проставлений список використаної літератури за-
галом і за темами також, не подані методичні вказівки до
самостійної роботи студентів. Проте ці зауваження не зменшують
значення першого україномовного навчального посібника з дисцип-
ліни.

Підсумовуючи, маємо визнати, що праці українських бібліоте-
кознавців другої половини 50-х – початку 70-х рр. минулого століття
вплинули на подальший розвиток фондознавчих дисциплін, над
якими нині плідно працюють вітчизняні науковці Н. Кушнаренко,
А. Соляник, Т. Булах, І. Коханова та інші. Водночас, аналіз на но-
вітніх методологічних засадах доробку таких учених-практиків як
О. С. Сокальський дає змогу розкрити шляхи формування, співвід-
ношення живої традиції та ідеологічних впливів у поступі окремих
галузей вітчизняного гуманітарного знання. 
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Удосконалення організації бібліотечних фондів і каталогів у
наукових працях О. С. Сокальського (друга половина 50-х – по-
чаток 70-х рр. ХХ ст.).

Черняк І.В., здобувач Київського національного університету
культури і мистецтв (Київ). 

Українська біографістика = Biographistica ukrainica. – Київ,
2016. – Вип. 13. – С. 237–249.

Актуальність статті обумовлена тим, що проблеми комплекту-
вання бібліотечних фондів, якісна організація інформаційно-пошу-
кового апарату завжди перебуває в центрі уваги як науковців, так і
бібліотечних працівників.

Аналіз доробку вітчизняних бібліотекознавців минулого, інфор-
мація про їх творчу спадщину репрезентують нам сьогодні посту-
пальний розвиток науки, її історію і значення в культурі. Мета
статті — здійснити аналіз праць О. С. Сокальського, у яких розгля-
даються проблеми організації бібліотечних фондів і каталогів, та
показати внесок ученого в розвиток однієї із складових бібліоте-
кознавства.

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: здійснити
аналіз перших публікацій щодо питань організації бібліотечних
фондів; розкрити науково-педагогічні основи вивчення організації
бібліотечних фондів у працях дослідника; проаналізувати співпрацю
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О. С. Сокальського з викладачами Харківського державного інсти-
туту культури в аспекті укладання навчальних видань.

Ключові слова: О.С. Сокальський, бібліотекознавець, бібліотечні
фонди, бібліотечні каталоги, стаття, навчальний посібник, підруч-
ник.

The improvement of library collections and catalogs in the scien-
tific writings of O. S. Sokalsky (late 50’s – early 70’s. XX century).

Chernyak I. V., researcher of the Kyiv National University of Culture
and Arts (Kyiv).

Ukrainian biographical = Biographistica ukrainica. – Kyiv, 2016. –
Vol. 13. – Р. 237–249.

The relevance of the article due to the fact that the problem of acqui-
sition of library collections, quality information organization and search
tools is always the center of attention as scholars and librarians.

Analysis of national heritage librarian in the past, about their artistic
heritage represent us this progressive development of science, its history
and importance in the culture. The purpose of the article — to analyze
the works of O. Sokalsky, in which the problems of library collections
and catalogs, and show a scientific contribution to the development of
one of the components of the library.

The goal involves the following tasks: to analyze the first publica-
tions on issues of library collections; disclose scientific and pedagogical
foundations for the study of library collections in the works of the re-
searcher; analyze cooperation of O. S. Sokalsky teachers from the
Kharkiv State Institute of Culture in terms of styling educational publi-
cations.

Keywords: O. S. Sokalsky, librarian, library collections, library cata -
logs, article, manual, textbook.

Усовершенствование организации библиотечных фондов и
каталогов в научных трудах А. С. Сокальского (вторая поло-
вина 50-х – начало 70-х гг ХХ в.).

Черняк И. В., соискатель Киевского национального универси-
тета культуры и искусств (Киев).

Украинская биографистика = Biographistica ukrainica. – Киев,
2016. – Вып. 13. – С. 237–249.

Актуальность статьи обусловлена тем, что проблемы комплекта-
ции библиотечных фондов, качественная организация информа-
ционно-поискового аппарата всегда находится в центре внимания
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как ученых, так и библиотечных работников. Анализ потенциала
отечественных библиотековедов прошлого, информация об их твор-
ческом наследии, представляют нам сегодня поступательное разви-
тие науки, ее историю и значение в культуре. Цель статьи —
осуществить анализ трудов А. С. Сокальского, в которых рассмат-
риваются проблемы организации библиотечных фондов и каталогов
и показать вклад ученого в развитие одной из составляющих биб-
лиотековедения. 

Поставленная цель предполагает выполнение следующих задач:
осуществить анализ первых публикаций по вопросам организации
библиотечных фондов; раскрыть научно-педагогические основы из-
учения вопросов организации библиотечных фондов в трудах ис-
следователя; проанализировать сотрудничество А. С. Сокальского
с преподавателями Харьковского государственного института куль-
туры в аспекте создания учебной литературы. 

Ключевые слова: А. С. Сокальский, библиотековед, библиотеч-
ные фонды, библиотечные каталоги, учебное пособие, учебник.
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