
П Р Е С  -  Р Е Л І З 

З 4 березня  по 4 квітня 2016 року у холі 8 поверху Центральної наукової бібліотеки ХНУ 
ім. В.Н. Каразіна експонується книжково-ілюстративна виставка  «ШЕВЧЕНКО І 
СЛОБОЖАНЩИНА». 

Тарасу Шевченку не довелося побувати у Харкові, але десятками інтелектуальних, 
духовних, особистих зв’язків він був з’єднаний з нашим містом – центром української 
науки та культури, центром Слобожанщини. 

Мета виставки спробувати, вивчаючи літературну спадщину Кобзаря, розкрити деякі 
зв’язки Т.Г. Шевченка зі Слобожанським краєм, зокрема з Харківщиною та діячами 
Харківського університету. 

Зв’язок із містом Харковом Т. Шевченко підтримував усе своє життя. Поет хотів побувати 
у Харкові, зустрітися з письменниками, громадськими діячами, але не довелося йому 
«запрягти коней, аби їхати прямісінько в Харків». Т. Г. Шевченко листувався з П.П. 
Гулаком-Артемовським, М.І. Костомаровим, О.О. Корсуном, Г.Ф. Квіткою-
Основ’яненком, Д.О. Хрущовим, М.С. Щепкіним і багатьма іншими діячами 
Слобожанщини, вченими Харківського університету, письменниками Харківщини. 

На виставці представлені відомості про епістолярну спадщину Кобзаря, зразки листів 
поета до різних осіб. Відвідувачам безумовно буде цікаво познайомитися з першим 
повним виданням «Щоденника» Т.Г. Шевченка, яке вийшло в Харкові в 1925 році у 
видавництві «Пролетарій». 

Література на виставці подається за розділами: 

- Шевченко і Харківщина,  

- Шевченкознавці Харківщини 

- Шевченко і Харківський університет. 

Окремий розділ складають роботи шевченкознавців Харківського університету. Цікаву 
інформацію можна знайти у книзі М. Семенюка «Т.Шевченко і Харківщина» (2005), що 
експонується на виставці. 

Заслуговує на увагу книга Артеменка Є.Г. «Ми не лукавили з тобою…». Життєпис 
збирача старожитностей» (2011). Це автобіографічна книга Харківського колекціонера 
Євгена Артеменка про зустрічі з колекціонерами, шанувальниками Великого Кобзаря. До 
книги додається каталог Шевченкіани, зібраної автором за сорок років пошуків. 
Незвичайне і цікаве видання харківського літературознавця, письменника, вченого Л.В. 
Ушкалова « Моя шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання» (2014). До книги 
входить біля 300 есе про світ ідей та образів Шевченка – поета, художника, мислителя, 
музиканта. На виставці представлено понад 60 видань. 


