
Іменні фонди  
Одна з особливостей Наукової бібліотеки ОНУ – наявність в ній іменних 

книжкових колекцій – колишніх особистих бібліотек, які належали видатним вченим, 
державним діячам, професорам університетів. Вони були подаровані бо за заповітом 
своїх власників передані до фондів університетської бібліотеки.  

Книжковий фонд відомого славіста Віктора Івановича Григоровича (1815-1876) 
надійшов до університетської бібліотеки у 1864-1876 рр., де зберігається як «Отдел 
славянской филологии» і зараз нараховує 803 назви (1081 од. зб.). Серед них 1 видання 
XVI ст., 14 – XVII ст., 137 – XVIII ст.

Віктор Іванович Григорович (1815-1876) Лексикон Памви Беринди (Кутеїн, 1653) 
Серед найцікавіших книг у фонді Григоровича – друге видання “Лексикону” Памви 

Беринди (Кутеїн, 1653), книжки Петровської епохи, рідкісні словники і граматики. 

Олександр Григорович Строганов (1795-1891) 

Особиста бібліотека графа О. Г. Строганова була передана Новоросійському 
університету в 1894 р. У ній 7860 назв ( біля 19 тис. од. зб.) книг і журналів 
різноманітних тематичних напрямків, насамперед з військової справі, проблем 
правознавства, з історії, біології, медицини. У складі фонду 55 примірників заборонених 
царською цензурою видань. 



Книжки зі Строгановського фонду 

Найпрестижніша колекція Наукової бібліотеки Одеського національного 
університету – Воронцовський фонд – складалася протягом понад 100 років різними 
представниками родини Воронцових і нараховує 13690 назв (52800 томів) більш ніж 
двадцатьма мовами. 

Олександр Романович          Семен Романович         Михайло Семенович 
Воронцов (1741-1805) Воронцов (1744-1832) Воронцов (1782-1856) 

 

У фонді чимало раритетів. Виключну цінність представляє так звана Біблія 
Радзивілів, надрукована у Бржеці (Брест-Литовську) у 1563 р. Це перший переклад 
Біблії польською мовою. 

Титульний лист Брестської Біблії  



У фонді представлено велику кількість енциклопедій, словників, мемуарної 
літератури, описів мандрівок і експедицій. До книжкових раритетів відносять путівник 
Василя Рубана “ Краткие географические, политические и исторические известия о 
Малой России” (СПб, 1773), його ж “Краткая летопись Малыя России” (СПб., 1777). 

Значну частину бібліотеки Воронцових складають книжки, брошури, газети і 
журнали епохи Французької революції, зокрема, 6 томів “ Політичного кодексу, або 
зібрання декретів Національної асамблеї” (Париж, 1790), а також рідкісні 
контрреволюційні і емігрантські видання. Бібліографічними раритетами є англійські 
політичні памфлети. 

Англійський політичний памфлет сер. XVII ст       Гравюра з «Діянь апостолів» (Париж, 1790) 

Титульна  сторінка  емігрантського журналу  «Ambigu» № 6  за  1803 р. 

Багата колекція європейської періодики XVII-XVIII ст. (близько 500 назв) охоплює 
період з 1630 р. до 80-х років XIX ст. 

У бібліотеці Воронцових широко представлені місцеві, перш за все –  одеські 
видання. 

Микола Карлович Шильдер (1842-1902) 

Іменний фонд історика М. К. Шильдера нараховує 4136 назв і становить собою 
зібрання книг і журналів переважно російською, французькою та німецькою мовами з 
питань вітчизняної та зарубіжної історії. Оригінальну окрему частину шильдерівського 



фонду складають Шильдерівські теки – тематичні підбірки журнальних та газетних 
вирізок, присвячених видатним історичним подіям XIX ст. 

Книжки зі Шильдерівського фонду 

Драматургічний фонд М. В. Терещенка потрапив до бібліотеки у 1920 р. За 
змістом фонд Терещенка складається з п’єс російських, українських і зарубіжних 
авторів. Українська драматургія представлена майже всіма іменами, відомими у ХІХ – 
на початку ХХ ст., а також творами маловідомих авторів. Дуже цікавий 
“Малороссийский сборник повестей, сцен, рассказов и водевилей малороссийских 
писателей” (М.,1899). Значна більшість книжок – конволюти. 

Книжки із фонду М. В. Терещенка 

У другій пол. ХХ ст. фонди університетської бібліотеки були поповнені 
особистими книжковими зібраннями професорів Одеського університету 

Б.О.Лупанова ( у 1960 р.), А.Г.Готалова-Готліба (у 1961 р.), Ф.Є.Петруня (у 1963 р.), 
С.П.Ільйова (у 1996 р.). На початку ХХІ ст. до книгозбірні ОНУ поступили книжкові 
фонди Г.І.Швебса (у 2004 р.), А.К.Смольської (у 2004 р.), І.П.Зелінського (у 2004 р.),  
В.А.Сминтини, І.Г.Белявского, В.С.Фельдмана, М.Г.Ковальчук, Є.М.Присовського, 
А.І.Уйомова.



        
Книжки із фонду Б .О. Лупанова   Книжки із фонду Ф.Є. Петруня 

У 2005 р. бібліотека поповнилася книгами із зібрання професора, ректора ОНУ 
імені І. І. Мечникова В. А. Сминтини. Останніми надходженнями до бібліотеки (2008 
р.) були колекції професора філолога Є. М. Прісовського та бібліографа-краєзнавця 
В.С. Фельдмана. 

 

 
З  виставки-презентації  іменного фонду  В.С. Фельдмана  (листопад 2008 р.) 

 

 




