
 

 

 

 

 

Генеральному директору 

Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського, 

члену-кореспонденту НАН України 

Дубровіній Любові Андріївні 

 

Шановна Любове Андріївно! 

Українська асоціація юдаїки рада нагоді привітати колектив 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з 30-річним 

ювілеєм відділу фонду юдаїки Інституту рукопису НБУВ — структурного 

підрозділу бібліотеки, унікальна колекція якого забезпечує можливість для 

дослідницької праці багатьом українським і закордонним фахівцям із 

єврейських студій. 

Повернення до відкритих бібліотечних підрозділів зібрання юдаїки в 

1990 році, у роки пізньої Перебудови, було актом гідної громадянської 

позиції. Це відбулося через понад півстоліття після «реорганізації» (а, по 

суті, ліквідації) установи, яка зібрала більшість включених до нього 

матеріалів з юдаїки — Інституту єврейської пролетарської культури 

ВУАН —  і через сорок років після закриття радянською владою відділу 

єврейської літератури Бібліотеки Академії наук УРСР. До 1990 року в 

Україні вже тривалий час не існувало жодних дослідницьких установ, які б 

бодай побічно займалися єврейською тематикою, і лише поодинокі 

науковці обирали відповідні теми з власної ініціативи. Удоступнення 

масиву бібліотечних і архівних документів із єврейської тематики, зібрання 

яких у НБУВ є одним із найбільших і найцінніших у світі і стоїть в одному 

ряду з аналогічними колекціями Національної бібліотеки Ізраїлю та 



Інституту єврейських досліджень YIVO у Нью-Йорку, стало каталізатором 

розвитку академічної юдаїки як наукової галузі в Україні. 

Українська асоціація юдаїки, яка об’єднує десятки дослідників 

найрізноманітніших тем із єврейських студій, глибоко вдячна колективу 

НБУВ і, зокрема, співробітникам відділу фонду юдаїки Інституту рукопису 

за їхню багаторічну працю. Рукописи, періодика, книги і брошури, архівні 

документи та інші матеріали дозволили пролити світло на численні, раніше 

невідомі, сторінки історії й культури євреїв не лише України, а й 

Центрально-Східної Європи в цілому. Для багатьох із нас сам факт 

наявності відділу фонду юдаїки в головній книгозбірні країни став 

головним аргументом на користь обрання єврейських студій як сфери 

дослідницьких інтересів і забезпечив можливість тривалої плідної роботи в 

цій галузі. 

Окрім того, уже в 1990-ті відділ фонду юдаїки одразу став серйозним 

дослідницьким осередком, завдяки копіткій роботі його наукових і 

бібліотечних працівників. Світлої пам’яті Ірина Сергєєва (1958–2019), яка 

очолила підрозділ 1990 року й була завідувачкою відділу до 26 жовтня 

2019 року, змогла не лише зібрати дружній фаховий колектив працівників, 

але й налаштувати кожного працівника й працівницю на серйозну наукову, 

бібліотечну та просвітницьку роботу за обраними темами досліджень 

колекцій і рідкісних матеріалів відділу. Саме багатолітня праця Ірини 

Сергєєвої та її колег з відділу Олексія Хамрая, Людмили Шолохової, Наталії 

Щеколдіної, Ольги Горшихіної, Ганни Ривкіної, Олександри Веселко й 

Олени Онищенко відкрили знову юдаїку як частину історичної, культурної 

та академічної спадщини України. Серед уже досліджених і досліджуваних 

тем: етнографічно-пошукова робота Семена Ан-ського та музикознавців 

Зіновія Кісельґофа, Юлія Енґеля й Мойсея Береговського, єврейська 

періодика в Україні та світі, єврейські стародруки та рукописи різними 

мовами, унікальні єврейські рукописні книги громад і товариств – пінкасім. 

Працівники відділу завжди радо діляться своїми науковими знаннями і 

знахідками: у читальній залі відділу з користувачами Бібліотеки, а також у 

виступах на міжнародних конференціях, семінарах чи у своїй 

просвітницько-викладацькій роботі. 



Щиро зичимо співробітникам відділу фонду юдаїки Інституту 

рукопису та їхнім колегам із інших структурних підрозділів бібліотеки 

втілення в життя нових цікавих дослідницьких і видавничих проєктів, 

примноження фондів, подальшого розвитку співпраці з аналогічними 

відділами зарубіжних бібліотек і, ясна річ, вдячності з боку читацької 

аудиторії! 

 

З повагою, 

 

президент Української асоціації юдаїки, старший науковий 

співробітник відділу фонду юдаїки Інституту рукопису Національної 

бібліотеки України ім. В. І. Вернадського  

 

Віталій  Черноіваненко       

 

віце-президент Української асоціації юдаїки, старший науковий 

співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»  

 

Сергій Гірік       __________________ 


