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– ширші можливості надання доступу науковцям, сту-
дентам до фондів бібліотеки, в тому числі дистанційно – через 
мережу Internet; 

– популяризація бібліотеки та України загалом, через 
представлення певних фондів у всесвітніх електронних бібліо-
теках; 

– підвищення рівня зацікавленості й відвідуваності за-
кладу тощо.  

 
 

КОЛЛЕКЦИОННОЕ ХРАНЕНИЕ ИЗДАНИЙ  
В ОТДЕЛАХ РЕДКИХ КНИГ 

 
Л. Г. Зоря, науч. б-ка 
Нац. ун-та “Юрид. акад. Украины  
им. Ярослава Мудрого” 

 
Фонды редких изданий библиотеки представляют 

огромную историческую, духовную, культурную, научную и 
материальную ценность. 

Одной из главных задач библиотеки является макси-
мальное раскрытие богатейшего книжного наследия предыду-
щих поколений. Общепринятые мировые нормы хранения ред-
ких изданий предусматривают создание отдельных коллекций. 
Таким образом, основное направление деятельности отдела 
редких книг и диссертаций библиотеки Национального универ-
ситета “Юридическая академия Украины имени Ярослава Муд-
рого” – формирование таких коллекций, что позволит популя-
ризировать уникальные печатные издания и приблизить их к 
пользователю. 

Работа над созданием книжных коллекций требует  
последовательного и скрупулезного просмотра фонда. В про-
цессе этого исследования были выделены собрания книг, кото-
рые составили основу коллекции старопечатных изданий. В 
названной коллекции среди бесценных раритетов имеются: по-
литико-философский трактат профессора риторики и пиитики 
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Киево-Могилянской академии Феофана Прокоповича “Правда 
воли монаршей” (1726 г.), “Уложение, по которому суд и рас-
права во всяких делах в Российском государстве производится, 
сочиненное и напечатанное при владении  Его Величества Гос-
ударя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича Всея Рос-
сии Самодержца в лето от сотворения мира 7156” (1737 г.), 
“Судебник Царя и Великого Князя Ивана Васильевича Всея 
России Самодержца” (1768 г.), “Указы, блаженные и вечнодо-
стойные памяти Великой Государыни Императрицы Екатерины 
Алексеевны и Государя Императора Петра Второго” (1777 г.), 
прижизненные труды М.В. Ломоносова, Ф. Дилтея, трехтомник 
произведений экономиста Адама Смита (1805, Глазго, англ. 
яз.), фундаментальный Словарь истории и критики П. Беля в  
2-х т. (1726, Амстердам, фр. яз.), двухтомный труд адвоката 
парламента Франции мистера Дуплеси, посвященный правовым 
обычаям Парижа (т.1) и анализу всех уголовных процессов 
Франции (т.2) (1726, Париж, фр. яз.) и др. (20 единиц). 

Сформирована также коллекция рукописных изданий и 
литографий, представленная трудами известных правоведов 
XIX – нач. XX в. Среди них сочинения ученых в области госу-
дарственного, международного, уголовного права, теории права  
Д.И. Каченовского, В.П. Даневского, В.И. Сергеевича,  
М.М. Ковалевского и др. 

Особое внимание уделяется созданию тематических 
коллекций в соответствии с профилем нашего вуза. Результа-
том работы по отбору источников стало собрание книг, которое 
составляет коллекцию изданий серии “Харьковская правовая 
школа” (191 экз.). Она включает работы представителей харь-
ковской юридической науки, деятельность которых способ-
ствовала развитию системы национального права, а также была 
направлена на совершенствование методики преподавания пра-
вовых дисциплин на юридическом факультете Харьковского 
университета, а затем в Харьковском юридическом институте. 
Это труды таких выдающихся ученых-правоведов, как  
В.М. Гордон, Н.А. Гредескул, Н.А. Максимейко, Н.И. Палиен-
ко, П.П. Цитович, А.Н. Фатеев, Н. Бокариус, В.С. Трахтеров и 
др. Собираются редкие книги с их автографами и дарственными 
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надписями, которые составляют самостоятельную коллекцию 
автографов правоведов XIX – начала XX вв. В эту коллекцию 
вошли книги с автографами С.П. Никонова, М.М. Гродзинско-
го, Л.И. Петражицкого, А.С. Алексеева, Б.А Кистяковского,  
А.Д. Киселева и др. (72 автографа). Мы планируем, что коллек-
ции книг харьковских ученых-правоведов станут частью мемо-
риального фонда научного наследия Национального универси-
тета, а также цифровым контентом образовательной среды вуза.  

В фонде отдела редких книг и диссертаций хранится кол-
лекция диссертационных исследований, состоящая из 1400 кан-
дидатских и докторских диссертаций, защищенных в Нацио-
нальном университете “Юридическая академия Украины имени 
Ярослава Мудрого” либо в других вузах под научным руковод-
ством наших ученых. 

Большой интерес для читателей представляет коллекция 
журналов и газет (1812-1945), которая включает 194 названия. В 
их числе периодические издания правовой тематики, по истории, 
экономике, политике, философии, образованию, литературоведе-
нию. Это, прежде всего, “Вестник права” (1899-1906, 1914-1916), 
“Юридические записки” (1859-1914), “Юридический журнал” 
(1860-1861), “Судебный журнал” (1867-1869), “Судебное обозре-
ние” (1904-1905), “Тюремный вестник” и т. д.  

Уникальна своей наполненностью и коллекция научной и 
учебной литературы из личной библиотеки академика права 
Владимира Сташиса (около 4 тысяч экз.). Собрание книг вклю-
чает монографии, учебники, материалы конференций, научные 
сборники, статьи по уголовному праву, уголовному процессу, 
криминалистике, криминологии, гражданскому, международ-
ному, финансовому праву, истории и теории права, истории 
Украины, а также редкие издания ХІХ в. Все книги имеют авто-
графы и дарственные надписи  авторов – современных ученых-
юристов Украины и стран СНГ, что свидетельствует об автори-
тете и влиянии харьковской правовой школы на организацию 
юридической науки, практики и образования. 

Кроме создания перечисленных коллекций научных 
трудов, отдел редких изданий ведет работу по формированию 
коллекции миниатюр, которая на сегодняшний день насчитыва-
ет более 50 экземпляров. 
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Работа отдела редких изданий и диссертаций библиоте-
ки нашего вуза по созданию коллекций направлена на наиболее 
полное отображение богатства фонда редких книг, что в пер-
спективе выступит основой музейно-коллекционного экспоната 
нового ресурсного комплекса “Научная библиотека Националь-
ного университета “Юридическая академия Украины им. Яро-
слава  Мудрого”. 

 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТУ ВІДДІЛІВ РІДКІСНИХ 

ВИДАНЬ 
 

З.М. Карась, Нац. ун-т “Юрид. акад.  
України ім. Ярослава  Мудрого” 

 
Розповсюдженість та доступність застосування інформа-

ційних технологій привели до суттєвих змін у діяльності бібліо-
тек, які пов’язані з упровадженням нових форм обслуговування 
користувачів. Нині бібліотеки перетворюються із книгосховищ 
друкованих видань на автоматизовані центри, електронні бібліо-
теки, доступ до яких надається через телекомунікаційні мережі.  

Як показує практика останніх років, читачі здебільшого 
приходять до бібліотеки не тільки за книгами, а й отримати не-
обхідну інформацією чи електронний ресурс. Завдяки автома-
тизованим процесам бібліотека поступово трансформується в 
центр створення інформаційних електронних ресурсів, зберіга-
ючи в той же час повсякденні функції з обслуговування корис-
тувачів друкованими виданнями.  

У зв’язку з цим відділ рідкісних видань і дисертацій На-
ціонального університету “Юридична академія України ім. Яро-
слава Мудрого” ставить перед собою, як мінімум, дві мети: з од-
ного боку, збереження фонду, а з іншого – поступове переведен-
ня його на електронні носії. Нагальна потреба в оцифровуванні 
документів зростає із року в рік і пов’язана передусім із підви-
щенням попиту серед користувачів електронних копій. Для ви-
рішення завдань електронного копіювання рідкісних видань ство-
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