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Життя і доля Костянтина Івановича Рубинського —
одна із сумних сторінок історії вітчизняного
бібліотекознавства. На довгі десятиліття пішов у
небуття талановитий український науковець, що
зробив значний внесок у розвиток бібліотечної теорії і
практики, в усвідомлення бібліотекознавства як
самостійної наукової дисципліни, а бібліотечної
професії як соціально значущої, біля витоків якої він
стояв. Його, безумовно, потрібно вважати фундатором
бібліотекознавчої думки в Україні.

Н.М. Березюк



Основні дати життя і діяльності

➢ Народився Костянтин Іванович Рубинський 13 травня 1860 р. у місті Балта 

Подільської губернії (нині — Одеська область) 

➢ Початкову освіту здобув у Корочанській і Ніжинській гімназіях. 

➢ У 1878 р. він вступив до Ніжинського історико-філологічного інституту ім. кн. 

Безбородька (нині — Ніжинський державний університет імені  М. Гоголя). 

➢ У 1883 р. він перевівся на 4 курс історико-філологічного факультету 

Харківського університету, який закінчив у 1885 р. з дипломом І ступеня і 

званням кандидата, захистивши кандидатську роботу на тему: "Княжение 

Ярослава в Новгороде и его значение в новгородской истории". 



Диплом про закінчення Харківського університету К.І. Рубинського (1895)



➢ Після закінчення університету К. Рубинський вчителював у жіночій гімназії
"Філіпс" у Харкові, а згодом — у пензенському реальному училищі і
пензенській гімназії.

➢ У 1893 р. він повертається до Харкова, де займає посаду помічника 
бібліотекаря Харківського університету.



Завдяки наполегливості Костянтина
Рубинського Рада університету
прийняла рішення про будівництво
нового приміщення бібліотеки. За
проектом архітектора В. Величка у
1902 р. було завершено будівництво
однієї з перших в Україні спеціальної
бібліотечної споруди з читальним
залом на 250 місць, службовими
приміщеннями і книгосховищем,
обладнаним металевими
конструкціями, встановлено перший
механічний книгопідйомник.



➢ У 1902-1905 рр. перебував за кордоном де

вивчав досвід роботи наукових бібліотек

Москви, Петербурга, Києва, Парижу,

Берліну, Женеви, Лозани, Мюнхена.

➢ У 1907 р. виходить історичний нарис

Рубинського “Библиотека Харьковского

университета за 100 лет ее существования” –

перша, і єдина на той час праця історика і

бібліотекознавця, присвячена 100-літній

історії університетської бібліотеки.

➢ У ЦНБ зберігається з автографом.

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/1012
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22 листопада 1908 року К. Рубинський
виступив у Харківському університеті з
доповіддю "Положение вопроса о
библиотечном персонале в Западной
Европе и у нас" . Ця доповідь
привернула увагу не тільки
університетської громадськості, а й
Товариства бібліотекознавства.

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/1011
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➢ З 1908 року К. І. Рубинський член Товариства
бібліотекознавства.

➢ К. Рубинський підтримав ініціативу Товариства
бібліотекознавства про видання першого у
Росії професійного журналу "Библиотекарь". У
перших номерах він опублікував статтю
"Причины неустройства наших академических
библиотек" , у якій звернувся до питання про
необхідність професійної підготовки
бібліотекарів.

➢ 1-7 червня 1911 р. у Петербурзі відбувся
Перший Всеросійський з'їзд з бібліотечної
справи. К.І. Рубинський виступив на ній з
доповіддю "Положение библиотечного дела в
России и других государствах".



22 листопада 1909 р. Рубинський виступив в
університеті з публічною лекцією "Культурная
роль библиотеки и задачи библиотековедения".
Ця лекція мала широкий резонанс, викликала
великий інтерес з боку Товариства
бібліотекознавства та сприяла зростанню
авторитету К. Рубинського як теоретика і фахівця.
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➢ Значний внесок у розвиток бібліотеки Харківського
університету зробив Дмитро Іванович Багалій. За
рекомендацією Д. І. Багалія у 1894–1895 рр. у штат
бібліотеки було прийнято помічниками
бібліотекаря двох його учнів, К. І. Рубинського та Д.
П. Міллера. Дмитро Іванович сприяв
професійному зростанню Рубинського,
підтримавши його кандидатуру на посаду
бібліотекаря Харківського університету.

➢ У 1911 році Костянтин Іванович присвятив статтю
внеску Дмитра Івановича у розвиток бібліотечної
справи.
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Бібліографічні праці К.І. Рубинського



➢ 1917-1922 рр. К. Рубинський директор бібліотеки Харківського
університету.

➢ У 1922 р., коли почалася чистка наукових установ, Рубинського звільняють
з посади директора і переводять на посаду старшого бібліотекаря.
Востаннє ім’я бібліотекознавця з’являється на сторінках періодичної преси
у 1928 р.

➢ Звільнившись від виконання адміністративних обов'язків, К. Рубинський
присвятив свій час творчій роботі. До цього періоду належать
неопубліковані статті, які й дотепер зберігаються у відділі цінних видань і
рукописів бібліотеки.

➢ Він працював над монографією "История русской библиотеки в
дореволюционное время. Очерки" (близько 200 сторінок), яка залишилась
незавершеною.

➢ В часописах "Шлях освіти" та "Друг детей" він розмістив низку статей-
рефератів з педагогічних питань. Здійснював переклади творів
французьких письменників українською мовою. Це романи Е. Золя "Щастя
Ругонів", "Радість життя", "Істина" роман П. Ампа "Шампанське".



➢ У 1926 р. К. Рубинський організував у бібліотеці
семінар з бібліотекознавства, який очолював до кінця
свого життя.

➢ 1 грудня 1930 р. він трагічно загинув, потрапивши під

поїзд, по дорозі на роботу на приміській станції

Зелений Гай.

➢ Вшановуючи заслуги бібліотекознавця, Рада

Харківського національного університету імені В.Н.

Каразіна заснувала премію імені К.І. Рубинського за

найбільш значні досягнення в галузі

бібліотекознавства, бібліографії, історико-

бібліотекознавчих досліджень.

➢ У 2011 році до 150-річчя від дня народження
Рубинського на будівлі університетської бібліотеки
з'явилася меморіальна дошка бібліотекарю,
бібліотекознавцю і бібліографу Костянтину Івановичу
Рубинському.



Серед історико-бібліотекознавчих робіт 
особливе місце займає монографія Н.М. 
Березюк «К. И. Рубинский: библиотекарь, 
библиотековед, библиограф. (1860-1930)»

Праця була видана до 150-річчя від дня 
народження К.І. Рубинського. 
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/5418
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Н. М. Березюк була ініціатором проведення «Читань пам’яті 
Костянтина Івановича Рубинського».
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