Колеція періодичних видань є гордістю Наукової бібліотеки ОНУ. Відділ
періодики налічую майже 60% всього фонду бібліотеки, з них близько 300 тис. –
періодичні видання XVII–XIX ст. Сьогодні Наукова бібліотека має цінну колекцію
наукових і суспільно-політичних журналів провідних європейських держав. Деякі з них
представлені цілими комплектами за багато років, а іноді навіть століть. Одні з них –
багатотомне видання Французької академії наук «Histoire de l’Académie royale des
sciences…» (1702-1797 рр.), астрономічний журнал «Connaissance de temps à l’usage des
astromomes et navigateurs», зібраний у бібліотеці за період 1775–1917 рр. тощо.

«Історія королівської академії наук»
Ілюстрований журнал «Панч»
Також у фондах присутні однин з найважливіших британських суспільнополітичних видань «Edinburgh Review, or Critical Journal» за 1836-1917 рр. та ілюстровані
журнали «Graphic», «Illustrated London News», «L’Illustration», «Punch» – своєрідні
графічні літописи XIX – початку XX ст. Поруч з першими російськими газетами («СанктПетербургские ведомости» за 1772 р., «Московские ведомости» за 1795 р.) в бібліотеці
представлені журнали XVIII ст.: «Ежемесячные сочинения и пользе и увеселению
служащие» (за всі роки видання з 1755 до 1764 р.), «Трудолюбивая пчела» (1780),
«Древняя российская вифлиофика…» (1773–1774, 1788-1791), «Продолжение российской
вифлиофики» (1786-1801).

Екземпляр «Древняей российской вифлиофики…»
Серед українських видань значне місце займає перший український літературнонауковий журнал «Основа», що виходив у 1861–1862 рр. Цей часопис був заснований за
участю Т. Г. Шевченка.

Перший номер журналу «Основа» (1861)

«Записки Наукового товариства ім.
Т. Г. Шевченко» (Львів, 1892)
Видання, присвячене науці і письменству українського народу «Записки Наукового
товариства ім. Т. Г. Шевченка» почало виходити у Львові у 1892 р. У бібліотеці є

комплект до 1928 р., потім деякі примірники за окремі роки (1931–1933 тощо). Товариство
імені Т. Г. Шевченко видавало також «Літературно-науковий вісник» (за редакцією М.
Грушевського, у бібліотеці є за 1898–1914 рр.), «Українсько-руський архів» (1906–1921).
Треба також відзначити український альманах «Багаття» (упорядкував І. Липа), що
виходив в Одесі у 1905 р. Цінним джерелом для вивчення історії Одеси та Півдня України
є місцеві періодичні видання. В Науковій бібліотеці зберігаються одеські газети, серед них
«Одесский вестник» (за 1829-1830, 1832, 1835–1854, 1857–1858, 1860–1893 рр., а також
окремі номери за 1911 р.), «Новороссийский телеграф» (1869–1900), «Одесский листок
объявлений» (1873–1880), «Одесские новости»(1884–1885, 1896–1911, неповний комплект
за 1912–1913, окремі номери за 1915, 1917 і 1920 рр.), «Одесская почта» (1910, 1913) і
«Одесское слово» (1911).

Одеські газети ХІХ ст.
Серед одеських журналів представленні «Новороссийскй календарь» (1834–1867),
«Одесский альманах» (1839), «Юг» (1882), щотижневе видання «Крокодил» (1911). У
фондах бібліотеки зберігаються комплекти «Херсонских епархиальных ведомостей»
(Одеса, 1860–1897, 1899–1919 рр.) та «Кишиневских епархиальных ведомостей» (повний
комплект за 1868–1915 рр.). Також у бібліотеці представлені номери газети «Моряк» за
1922–1925 рр. Навколо цього видання у 20-ті рр. групувалися представники «Одеської
плеяда» – поети і прозаїки, серед яких К. Паустовський, Е. Багрицький, І. Бабель, В.
Катаєв, Г. Шенгелі, Ю. Олеша тощо. Зібрання періодичних видань Наукової бібліотеки
Одеського національного університету – цінне джерело для вивчення як історії
вітчизняної та європейської преси так і суспільно-політичного життя.

