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Бібліотека ВДНЗУ «УМСА» по праву пишається своїм фондом. Серед 

майже 400 000 примірників універсальних видань (навчальних і наукових) є 

особлива, раритетна частина фонду – старовинні видання: унікальні твори 

XVIII-XX століття, зібрання старої медичної книги, зокрема – 

стоматологічні. Це підручники, навчальні посібники, атласи, а також 

науково-медичні журнали українською, російською та іноземними мовами, 

зокрема німецькою. Велике значення мають довідкові видання: загальні та 

галузеві енциклопедії, енциклопедичні словники, серед них – дореволюційні 

видання енциклопедичного словника Ф. А. Брокгауза та І. А. Ефрона, 

відомий словник В. Даля, словники іноземних мов, різноманітні довідники з 

окремих наук, зокрема медицини, практичні видання для лікарів тощо. 

Ці книги в бібліотеці дбайливозберігаються, ними пишаються – адже 

вони є свідками минулої епохи і мають величезну наукову, історичну і 

духовну цінність. 

Гордістю фонду старовинних видань є зібрання творів доктора 

медичних наук, професора, заслуженого діяча науки України – Юхима 

Михайловича Гофунга. Починаючи із 1910 року ним видано низку 

підручників і посібників зі стоматології, на яких виховувалося багато 

поколінь лікарів: «Основи одонтології (пропедевтика)», «Клиника болезней 

зубов и полости рта: руководство для врачей и студентов», «Материалы к 

клиническому диагнозу пульпитов», «Основы протезного зубоврачевания 

(350 рисунков в тексте)», «Учебник терапевтической стоматологии» тощо.  

Старовинні книги живуть своїм життям, дихають і приховують 

таємниці. Одна із таких таємниць – незвичайне видання, яке привертає 

погляд і увагу та завжди викликає інтерес у тих, хто вивчає історію медицини 

– «Компендиум практического зубоврачевания» Ю. М. Гофунга, видана 

типолітографією Савви Іванченко у 1906-1907 роках. Одне із значень терміна 

«компендіум», який зараз використовується не часто, означає стислий, 

сумарний виклад основних положеньбудь-якої науки. 

 Типом друку, на думку експертів із рідкісних та цінних видань, до 

яких бібліотекарі зверталися за консультацією, є літографований рукопис. 

Літографія з’явилася в Україні на початку ХІХ століття, це спосіб 

плоского друку, при якому для виготовлення друкарської форми 

використовують вапняк, т. з. літографський камінь, листи цинку або 

алюмінію. 

У середині ХІХ століття літографування готових рукописних текстів 

набуло широкого поширення для тиражування навчальних посібників. 

Ініціатором та спонсором видання часто міг бути або сам викладач, або група 

студентів чи окремий студент. Для деяких професорів було справою честі 

видати підручник власним коштом. Підготовка видання була досить 



складною справою: отримання дозволу викладача на запис лекцій; 

запрошення стенографіста (інколи самі студенти виконували стенографічні 

роботи або використовували рукопис викладача); перегляд і редагування 

тексту автором; передача перевірених аркушів до літографічної майстерні.  

Через невеликий наклад такі видання збереглися інколи в одному 

примірнику і мають сьогодні неабияку історичну і наукову цінність. Такі 

літографовані посібники зазвичай не потрапляли до книготорговельної 

мережі: їх розкуповували самі студенти, і книги ставали приватною 

власністю (про що свідчать власні написи на сторінках видань). Часто після 

іспитів використані посібники передавалися молодшим студентам (тому на 

примірниках може бути декілька власних написів) або в дарунок бібліотеці 

навчального закладу. 

 Отже, «Компендиум практического зубоврачевания» Ю. М. Гофунга – 

видання унікальне, рідкісне і дуже цінне. Наскільки? Наклад літографованих 

курсів лекцій був невеликий, 200 примірників, тому бібліотекарі «УМСА» 

задалися питанням дізнатися скільки ж примірників даної книжкової 

пам’ятки пережило декілька світових війн і революцій, скільки залишилося? 

Багатоаспектний пошук у бібліотеках країн СНД, дав наступний результат: у 

Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Національній 

науковій медичній бібліотеці України, у найбільшій науковій бібліотеці 

регіону – Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка, 

Науковій бібліотеці Харківського національного медичного університету, в 

бібліотеках міста Полтави – немає жодного примірника, у Російській 

Державній Бібліотеці – 2 примірника.Отже,бібліотека ВДНЗУ «УМСА» є 

власником унікального, найрідкіснішого видання, можливо єдиного в Україні, 

яке потребує дбайливого зберігання і подальшого вивчення. 

  Ще багато нерозгаданих таємниць зберігають старовинні книги. 

Наприклад, видання «Врачебно-санитарное законодательство в России» 1913 

року містить автограф «Гофунг Ефим Михайлович» і штамп на титульному 

листі «Библіотека Харьковск. Зубоврачеб. школы Е. Гофунга» та нотатки на 

полях, які, можливо, належать видатному вченому. Якщо книга містить будь-

які позначки на полях, то її цінність і увага до неї збільшуються у рази! 

Звісно, що раритетні книжкові пам’ятки, скарби бібліотеки, 

зберігаються в належних умовах, з дотриманням температурно-вологісного 

режиму.  

Бібліотекарі докладають багато зусиль до їх фізичного збереження, 

досліджують, реставрують і з ентузіазмом популяризують. На колекцію 

старовинних видань створено ґрунтовний бібліографічний опис, вони внесені 

до електронного каталогу. Для пропаганди книжкових пам’яток серед 

широкого кола читачів використовують різноманітні креативні масові 

заходи.  

Так, до Всесвітнього дня авторського права у холі адмінкорпусу 

академії був презентований бібліотечний подіум «Подих часу: старовинні 

видання в бібліотеці», на якому читачі мали можливість переглянути рідкісні 

книги з фонду бібліотеки. Справжньою окрасою перегляду стали томи 

довідкової літератури – найбільша дореволюційна російська універсальна 

енциклопедія, видана акціонерним видавничим товариством Ф. А. Брокгауз–



І. А. Ефрон у 1890-1907 роках. Своєю надзвичайною солідністю привертали 

увагу книжки-підшивки річних випусків медичних журналів німецькою 

мовою та унікальні книги проф. Ю. М. Гофунга. Заходи такого рівня 

сприяють розвитку духовних цінностей особистості і позитивному іміджу 

бібліотеки.  

А під час Днів відкритих дверей бібліотеки для першокурсників, 

бібліотекарі запропонували тематичну бесіду з бібліографічним оглядом «Зі 

скарбів бібліотеки: старовинні видання». Студенти із захватом роздивлялися 

старовинні книги, адже їм дозволили доторкнутися, переглянути та 

сфотографувати їх.  

Можливість використовувати сучасні технології дали новий поштовх у 

розвитку пропаганди цінних видань бібліотеки; була створена і розміщена на 

блозі віртуальна виставка «Подих часу: старовинні видання в бібліотеці»: 

http://www.slideshare.net/bibliotekaumsa/ss-17795610. Окремі сторінки 

виставки присвячені зібранню творів професора Ю. М. Гофунга, короткими 

біографічними даними, зокрема Полтавському періоду діяльності, списку 

джерел про лікарську, науково-педагогічну та громадську діяльність 

видатного стоматолога. 

  Зібрання творів Ю. М. Гофунга – унікальна спадщина минулого, що 

дбайливо зберігається в бібліотеці ВДНЗУ «УМСА». Ці видання, що мають 

історичну, духовну, культурну і наукову цінність, безумовно, складають 

цінну частину бібліотечного фонду, є незамінним джерелом при вивченні 

історії медицини. Мета бібліотеки не тільки зберегти ці старовинні видання, 

але і надати своїм користувачам можливість читати і досліджувати твори 

видатного стоматолога.  


