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КНИГОВИДАННЯ У МИКОЛАЄВІ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Степанова Т.Ю.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВМУРоЛ “Україна”,
м. Миколаїв, Україна
У статті досліджується історія й сучасний стан книговидання в Миколаєві.
Окрему увагу автор приділяє проблемам видавничої справи на сучасному етапі й
перспективам її розвитку.
Ключові слова: книговидання, видавнича справа, Миколаїв, видавництво.

Стан видавничої справи є одним з головних показників розвитку духовності й
національної свідомості у країні. Тому питанню книговидання в незалежній Україні
постійно приділяється увага вітчизняних вчених: Н. Зелінської [1; 4; 5],
І. Копистинської [7], М. Тимошика [12; 13] та ін.
Тим не менш проблема розвитку книговидання у загальнонаціональному
масштабі є значно більш дослідженою, ніж у окремих регіонах, зокрема у
Миколаївській області, чим і обумовлене наше звернення до останнього.
Мета нашої статті – у контексті досягнень минулого, перспектив розвитку, а
також досвіду інших країн, дослідити стан книговидання у м. Миколаєві.
Указана мета зумовила вирішення наступних завдань:
- окреслити основні етапи розвитку книговидання у Миколаєві;
- проаналізувати сучасний стан книговидання у місті за показниками кількості
накладів та номенклатурою назв;
- вказати на основні проблеми галузі на сучасному етапі й запропонувати
шляхи їх вирішення на регіональному рівні.
Початок книговиданню у Миколаєві було покладено першим адміралом
Чорноморського флоту Миколою Семеновичем Мордвіновим, якого Катерина
II направила сюди в 1792 р. Просвітянин і супротивник кріпацтва, М.С. Мордвінов
він зібрав навколо себе передових людей того часу: лікаря Самойловича, учених
Ліванова й Суворова, письменника Захар'їна, поета Боброва й книговидавця
Селівановського. З ініціативи Мордвінова в 1796 р. при Морському кадетському
корпусі було відкрито першу на півдні Новоросійського краю друкарню для видання
підручників, а в 1798 г. адмірал відкрив другу Адміралтейську друкарню, яка довгий
час постачала весь південь науковими й літературними працями.
Миколаївська друкарня увійшла в історію книгодрукування завдяки
інтенсивнішій, порівняно з іншими казенними друкарнями, діяльності. В «Історії
міст і сіл Української РСР» читаємо: «1796 в місті почала працювати казенна
друкарня, в якій друкувалася морська, військова, технічна, медична,
сільськогосподарська і художня література» [11].

297

122

Степанова Т.Ю.

У радянські часи багатопрофільне систематичне книговидання в Миколаєві
практично не здійснювалося. Монопольна партійно-державна система визначала й
географію видавничої діяльності, й її виробничу базу.
У 2001 р. видавництва України надрукували 10614 назв книг і брошур
загальним тиражем 50325 тис. примірників. Фактично кожному жителю України
адресувалася одна книга. В 2007 році в Україні на одну особу припадало 1,1 книги.
У той же час Росія виробляє на одного жителя 3,2 книги, Білорусь – 5,5, Польща – 9,5,
Німеччина – 12 книг [12].
Дослідники відмічають, що політична ситуація в Україні та кризові явища
вплинули не тільки на політичне та економічне життя суспільства, але й кожної
особи зокрема, що як результат зачепило таку культурно-просвітницьку та духовну
сферу діяльності, як видавничо-поліграфічна [8].
На жаль, сьогодні роль читання в суспільстві стає другорядним заняттям,
молоде покоління віддає перевагу Інтернету та телебаченню, нехтуючи найвищим
багатством людської думки.
Через скрутне та невизначене становище видавничої справи в Миколаївській
області немає навіть точної інформації, скільки в місті діє видавництв і друкарень,
скільки і яких випускається ними книг [6].
За даними управління у справах преси та інформації Миколаївської
облдержадміністрації, за останні 10 років в Миколаївській області є зростання
випуску книг за номенклатурою назв, але не за накладами (1994 рік – 125 тис. прим.,
14 назв; 1999 рік – 41.7 тис. прим., 37 назв книг; 2004 – 66 тис. прим., 123 назви
книг) [3]. Прості підрахунки дають нам ще одну цифру: у Миколаєві на одну особу
випускається 0,06 книги. Цей показник доводить те, що книговидання у обласному
центрі значною мірою відстає від загальноукраїнських показників, які формуються
як потужними накладами центральних видавництв, так і такими регіональними
лідерами книговидання, як, наприклад, Луцьк.
Це, з одного боку, говорить про значний потенціал книговидавців, а з іншого
боку, показує, що їх діяльність помітно гальмується як низьким економічним рівнем
розвитку нашої держави (низька рентабельність української книги є наслідком
низької заробітної плати), так і зневажливим ставленням діючого в Україні
законодавства до книговидання.
Проте всупереч вкрай несприятливому та навіть шкідливому законодавству
щодо книговидавничої галузі, в Україні шириться потужний інтелектуальний рух.
Ідеться про те, що на початку третього тисячоліття у нас склався добрий гурт
професійно підготовлених і рішуче налаштованих на працю видавців і друкарів
різних форм власності, які вміло продовжують кращі традиції своїх попередників на
книговидавничому полі, продукуючи немало гарних, конкурентоспроможних на
європейському рівні книг. Окрім того, ці видавці та поліграфісти щораз голосніше
заявляють про себе як згуртовану силу, яка налаштована, незважаючи на протидію
певних кіл, відстоювати професійні й державні інтереси щодо захисту української
книги в законодавчому плані [12].
Найбільш відомими У Миколаєві є наступні друкарні. Підприємство
«Можливості Кіммерії» (було засновано в 1991 р). Видає наукові енциклопедичні,
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довідкові видання; прозу, поезію миколаївських авторів, видання з історії краю.
Книги видавництва відрізняються науковою цінністю, якісним поліграфічним
виконанням.
Гарну репутацію у читачів і літераторів придбало видавництво «Атолл»,
учасник Харківської книжкового ярмарку «Світ книги – 2002». «Атолл» охоче
співпрацює з вузами, науковими інститутами, обласним державним архівом,
Миколаївської астрономічної обсерваторією, гарантуючи високий рівень
додрукарської підготовки рукопису, професійне літературне редагування,
мультимедійний варіант видання [5].
Видавництво «Іліон», засноване в 2003 році, видає науково-популярну,
художню, дитячу літературу та підручники для ВНЗ.
«Видавництво Ірини Гудим», яке позиціонує себе як видавництво миколаївських
письменників і поетів, краєзнавчої та історичної літератури, має свою власну
поліграфічну базу, співпрацює з висококваліфікованими фахівцями.
У області щорічно організовується регіональна виставка книжкової продукції
«Миколаївська книга». Перша така виставка відбулася в квітні 2003 року й була
приурочена до Дня книги. У виставці брали участь 17 видавництв, друкарень та
благодійний фонд «Николаев – 2000». В 2006 році на IV книжковій виставці
видавництв м. Миколаєва представили свою продукцію мали можливість 13
видавництв та 3 журнали, вже в 2009 році на конкурс було представлено 53 книги
місцевих авторів, видані протягом 2009 року в 10 миколаївських видавництвах.
Кращі серед них визначили 45 незалежних експертів.
Список учасників IX виставки видавництв склали 14 видавництв та 3 журнали.
«Організатори виставки відзначають, що з кожним роком популярність
миколаївської виставки зростає, і за кілька днів у бібліотеках міста побували сотні
читачів, письменників, представників видавництв. Усіх їх здружила книга» [10].
Протягом півроку Центральна наукова бібліотека імені Гмирьова в м. Миколаєві
проводила проект «Створимо націю читачів», який складався з безлічі заходів,
спрямованих на популяризацію читання, і був приурочений до 130-річчя від дня
заснування бібліотеки. Дуже яскраво і нестандартно пройшов заключний етап цієї
акції – «Бібліомаршрут», і полягає він у тому, в Миколаєві з'явився «читацький
тролейбус». Акція проводилася з метою залучення населення до читання художньої
літератури [2].
Виходячи з сьогоднішнього стану вітчизняного книговидання, можна зробити
висновок, що воно вимагає комплексної системної підтримки. Тільки за умови
системного підходу можна розраховувати на швидкий розвиток книговидавничої
галузі. Державна підтримка повинна охоплювати всі сфери книговидання: і
авторську середу, і видавництва, і книгорозповсюдження, і читацьке середовище, і
бібліотеки. Необхідно не тільки стимулювати попит, впроваджуючи програми і
проекти популяризації читання, а й забезпечувати пропозицію, стимулюючи
діяльність видавництв та книгорозповсюджувачів. В цілому розвиток книговидання
має стати одним із пріоритетних завдань і розглядатися в контексті інтелектуального
та духовного розвитку суспільства.
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