
24 травня 2020 р.

Становлення слов’янознавства у Харківському 
університеті (1805-1905)

День слов’янської 
писемності й культури



Вивчення історії та культури зарубіжних
слов’янських народів завжди перебувало серед
пріоритетних напрямів досліджень вчених
Харківського університету. Внесок вчених
університету у слов'янознавство широкий і
багатогранний.
Ще у 1818 році П.П. Гулака-Артемовського було
затверджено Радою університету лектором
польської мови.

URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/simple-

search?query=%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA+

%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0

%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

http://dspace.univer.kharkov.ua/simple-search?query=%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/9996

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/9996


Великий внесок у розвиток славістики внесли видатні вчені 

університету: Срезневський Ізмаїл Іванович (1812-1880)

URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/simple-

search?query=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD

%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&sort

_by=0&order=DESC&rpp=10&etal=0&start=0

http://dspace.univer.kharkov.ua/simple-search?query=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&sort_by=0&order=DESC&rpp=10&etal=0&start=0


Лавровський Петро Олексійович (1827-1886)

URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/simple-

search?query=%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1

%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%

B8%D0%B9&sort_by=0&order=DESC&rpp=10&et

al=0&start=0

http://dspace.univer.kharkov.ua/simple-search?query=%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&sort_by=0&order=DESC&rpp=10&etal=0&start=0


Потебня Олександр Опанасович (1835-1891)П.

URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/simple-

search?query=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8

F&sort_by=0&order=DESC&rpp=10&etal=0&start=0

http://dspace.univer.kharkov.ua/simple-search?query=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8F&sort_by=0&order=DESC&rpp=10&etal=0&start=0


Марин Дринов (1838-1906)

URL: http://www-

library.univer.kharkov.ua/rus/drinov_ru.htm

http://www-library.univer.kharkov.ua/rus/drinov_ru.htm


Безсонов Петро Олексійович (1827-1898)



З 1892 по 1901 рік на кафедрі викладав Б.М. Ляпунов, який читав лекції 
з церковнослов'янської мови та слов’янським прислівникам. З 1899 по 
1902 рр. викладав Грунський Микола Кузьмич (1872-1951)



У 1904-1905 рр.  на кафедрі викладав професор  
Халанський Михайло Георгійович (1857-1910) 

URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/simple-

search?query=%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B

A%D0%B8%D0%B9&submit=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8

http://dspace.univer.kharkov.ua/simple-search?query=%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&submit=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8


З 1904 року було вибрано по кафедрі слов'янської філології доцента, а 

згодом професора Кульбакіна Степана Михайловича (1873-1941). 

У ЦНБ зберігається книга з автографом
Яніса Ендзелінса, латиського лінгвіста,
дослідника балтійських мов,який працював у
Харківському університеті у 1909-1920 рр. і
яка була подарована Степану Михайловичу
Кульбакіно.

http://dspace.univer.kharkov.ua/han

dle/123456789/9995

URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/simple-

search?query=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BA

%D0%B8%D0%BD&submit=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/9995
http://dspace.univer.kharkov.ua/simple-search?query=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD&submit=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8


Сьогодня Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна це крупний 

центр європейської славістики, особливо у царині вивчення історії Болгарії, 

Македонії, Польщі та Словаччини. 

ЦНБ було підготовлено три бібліографічних покажчика даної тематики.

URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13531

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13531


У 2006 р. відкрився Центр болгаристики та

балканських досліджень імені М. Дринова. Це

спільний проект Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна та

Болгарської академії наук. Дриновський центр

за роки свого існування перетворився на

координатора і модератора досліджень історії

Болгарії в масштабах України. На його базі

регулярно проводяться наукові семінари й

міжнародні симпозіуми, Кирило-Мефодіївські

та Дриновські читання (разом з історичним та

філологічним факультетами, Центром

краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька і

Центральною науковою бібліотекою); з 2007 р.

видається «Дриновський збірник» – щорічник

Комісії істориків Україна – Болгарія. На сьогодні

вийшло вже вісім томів, які привернули увагу

на лише українських і болгарських істориків,

етнологів, політологів, але й їхніх колег із

Білорусі, Молдови, Польщі, Росії, Сербії,

Словаччини, Угорщини та інших країн.

URL: 

https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/structure/scientific_i

nstitutions/bulgaristics

https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/structure/scientific_institutions/bulgaristics


У 2008 році відкрився Українсько Польський академічний центр науки і

культури.

URL: 

http://upc.univer.kharkov.ua/

http://upc.univer.kharkov.ua/


6 червня 2017 року у ЦНБ було відкрито Кирило-

Мефодіївський центр, облаштування якого відбулося

за сприяння Посольства Республіки Болгарія в

Україні. Центр з перших днів свого існування став

сучасним бібліотечним простором, але головні його

завдання пов'язані з наданням можливості

викладання в ньому слов'янських мов з поширенням і

популяризацією знань про культуру слов'янських

народів. З 2019/2020 навчального року в Центрі

читається курс болгарської мови для студентів 2

курсу філологічного факультету, проводяться

засідання болгарського розмовного клубу. Також при

Кирило-Мефодіївському центрі створено клуб

«Слов'янські виміри», який збирає людей, що

цікавляться традиційною і сучасною культурою

слов'янських народів.



Меморіальні дошки видатним славистам Маріну Дрінову і 
Ізмаїлу Срезневському встановлені на історичній будівлі

Центральної наукової бібліотеки Каразінського університета
по вул. Університетська,23.



Запрошуємо всіх бажаючих 
відвідати нашу бібліотеку!

До ваших послуг є повнотекстові 

електронні архиви

eKhNUIR

URL: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/

eScriptorium

URL: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/

