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„Кабинет Русского мира” на Харківщині 

 
(Оглядова довідка за матеріалами періодичних видань за 

2011-2012 рік та повідомленнями бібліотек Харківської області)  
В рамках реалізації Програми з розвитку російської мови на 

Харківщині в шести бібліотеках області було відкрито Кабінети російської 
літератури фонду „Русский мир”. Першою ластівкою діяльності фонду в 
Харківській області стало відкриття у 2009 році на базі Харківського 
гуманітарного університету “Народна українська академія” Центру 
російської культури. 

Наприкінці 2011 – у 2012 році за ініціативи Генерального консульства 
Російської Федерації в Харкові та Харківської обласної ради Кабінети 
російської літератури було відкрито в ЦРБ Балаклійського, Валківського, 
Вовчанського, Золочівського, Красноградського районів та в м. Ізюмі. 

Напередодні Нового 2012 року Балаклійська центральна районна 
бібліотека отримала справжній подарунок. Книгозбірні, разом ще з п’ятьма 
бібліотеками Харківщини, було вручено сертифікат на навчально-методичну, 
інформаційно-довідкову, художню літературу та мультимедійні матеріали від 
Фонду “Русский мир”. 

На урочисту церемонію вручення, яка проходила в обласному центрі, 
директор бібліотеки Я.В. Воробйов отримав запрошення від Генерального 
консула Російської Федерації в Харкові Всеволода Філіпа та старшого 
менеджера Управління російських центрів та кабінетів “Русского мира” 
Сергія Улітіна. Саме вони і вручили сертифікат на комплекс матеріалів, до 
якого увійшо 200 найменувань книжкових видань та мультимедійних 
матеріалів на загальну суму 122 тис. російських рублів. 

Напередодні новорічних свят цінний подарунок від фонду „Русский 
мир” отримали і читачі Валківського району. Валківській районній бібліотеці 
було передано колекцію російськомовних видань і мультимедійних 
матеріалів. Книги поповнли фонд започаткованого в бібліотеці “Кабинета 
Русского мира”. Перший такий книжковий дар “Русский мир” зробив у 2011 
році на урочистостях з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Тоді районна 
книгозбірня одержала більше 50 видань творів російських класиків і 
сучасних авторів. Нині вони виставлені на окремому стелажі в читальному 
залі і доступні читачам. Нове надходження значно численніше і тематично 
різноманітніше. Серед майже двохсот примірників загальною вартістю 
близько 100 тисяч рублів велика добірка навчально-методичних мовознавчих 
посібників, словників для поглибленого вивчення російської мови. Широко 
представлена й художня література, привернуть увагу читачів і розкішно 
ілюстровані видання – альбоми російського і зарубіжного живопису, 
іконопису, архітектури, книги з історії і географії Росії. 

17 січня 2012 року “Кабинет Русского мира” за сприяння Фонду 
“Русский мир” було відкрито в Ізюмській міській бібліотеці.  



З нагоди відкриття у читальному залі бібліотеки відбулися урочистості, 
на які було запрошено представників освітніх і культурних закладів, 
самодіяльних артистів, журналістів, керівників ряду установ і організацій, 
депутатів, ветеранів праці. Учасників зібрання привітали міський голова 
Олександр Божков і начальник міського управління культури Олена Яснова, 
яка розповіла про напружену роботу над даним проектом. Завдяки угод 
вдалося отримати чимало бібліотечної літератури, науково-методичних 
розробок, аудіо- та відеоматеріалів. котрі дають змогу глибше вивчати 
російську мову. 

З експозицією, на якій було представлено чимало енциклопедичної 
літератури, історичних розвідок, прозових творів класиків російської 
літератури, учасників зібрання ознайомила редактор міської бібліотеки 
Наталія Кравченко. 

В презентації взяли участь самодіяльні митці. Мотиви російських 
народних пісень прозвучали у виконанні вихованців Ізюмської дитячої 
музичної школи, “Русский перепляс” представив ансамбль народного танцю 
“Вдохновение”, а музичну композицію “Коробейники” – естрадно-народний 
ансамбль міського Палацу культури. Учениця гімназії Віолета Шведченко 
виступила в ролі Тетяни Ларіної в театралізованому виступі “Итак, она 
звалась Татьяна”. Завідуюча міською бібліотечною філією № 2 Тетяна 
Єварницька передала глибокі почуття поезії І.Ф. Анненського, а пенсіонерка 
Тетяна Василівна Сироватська виконала російський романс “Только раз 
бывают в жизни встречи”. Закрила презентацію “Кабинета Русского мира” 
директор ЦБС Крамаренко О.Н. 

170 примірників учбово-методичної, художньої, інформаційно-
довідкової літератури отримала в дарунок від Генерального консульства 
Російської Федерації у Харкові Вовчанська ЦБС. 

23 січня 2012 року в приміщенні центральної районної бібліотеки м. 
Вовчанська відбулося урочисте відкриття “Кабинета Русского мира”. 

Поважними гостями на цьому заході були народний депутат України Д. 
Шенцев. депутати обласної ради В. Пієв, С. Овчаренко, А. Кулінічев, голова 
райдержадміністрації В. Панов, голова районної ради А. Степанець. На 
урочистості були запрошені викладачі зарубіжної літератури шкіл та учбових 
закладів міста, студенти медичного коледжу, студенти Вовчанського 
технікуму Харківського національно-технічного університету сільського 
господарства ім. П. Василенка та всі бажаючі користувачі бібліотеки. Після 
урочистого і традиційного перерізання стрічки для всіх присутніх головний 
бібліотекар читального залу В. Олійник провела огляд отриманої літератури. 
У виконанні ансамблю районного Будинку культури “Надія” прозвучали 
народні пісні. 

29 грудня 2011 року перший заступник голови Харківської обласної 
ради Олена Петрівна Олешко та політик Олександр Миколайович Біловол 
завітали до центральної бібліотеки в Золочеві та вручили добірку книг фонду 
“Русский мир”, яка складалася з класичної літератури, довідників, 
енциклопедій та мультимедійних матеріалів. А 27 січня 2012 року “Кабинет 



Русского мира” гостинно відкрив свої двері в центральній районній 
бібліотеці селища Золочів. До послуг читачів – цікаві довідкові видання, 
твори класиків та сучасників російської літератури, мультимедійні видання. 
Всього Золочівська книгозбірня отримала 220 новинок сучасних, яскраво та 
якісно поліграфічно оформлених виданнь. 

Третього лютого 2012 року видався визначним днем у культурному 
житті Красноградщини – в Центральній районній бібліотеці відбулося 
урочисте відкриття “Кабинета Русского мира”.  

У церемонії відкриття брали участь голова обласної ради Сергій 
Чернов, народний депутат України Сергій Гусаров, начальник обласного 
управління культури і туризму Дмитро Кузнєцов, голова Красноградської 
районної державної адміністрації Микола Муригін, голова районної ради 
Костантин Фролов, міський голова Володимир Максим. 

Працівники районної бібліотеки – господарі свята – підготували для 
гостей заходу цікаву концертну програму. Приємним сюрпризом для всіх 
став виступ відомого фольлорного ансамблю “Берестяночка” з колоритними 
російськими народними піснями та веселими частівками. 

Бібліотечний фонд Красноградського району поповнили 170 
книжкових видань і комплекс мультимедійних матеріалів, загальною 
вартістю майже 22 тис. грн. За словами директора централізованої 
бібліотечної системи району Тетяни Мельнікової, очікується, що “Русский 
мир” передасть у дарунок бібліотеці близько тисячі книг. 

Голова обласної ради Сергій Чернов у своєму виступі наголосив, що 
такі кабінети поступово відкриються у всіх районах області, щоб усі 
бажаючі, могли долучитися до російської літератури, яка є вагомою часткою 
світового літературного надбання. 

Розгалужена мережа “Кабинетов Русского мира” дозволить 
максимально ефективно проводити круглі столи, кінолекторії, наукові 
конференції, семінари й дасть новий поштовх для вивчення російської мови 
та культури на Харківщині. І, як зазначив генеральний консул Російської 
Федерації в Харкові Всеволод Філіп, крім освітнього фактора, у відкритті 
“Кабинетов Русского мира” важливими є підтримка добросусідських 
відносин, плідна співпраця. 

 
Довідка: 

Фонд “Русский мир” був створений Указом Президента Російської 
Федерації в 2007 році. Фонд займається популяризацією російської мови та 
культури в різних країнах світу.  

На сьогодні відкриті і працюють 79 російських центрів у 39 країнах 
світу і тепер уже 99 кабінетів “Русского мира” в 41 країні. 

“Кабинет Русского мира” – це цільова програма фонду “Русский мир”, 
спрямована на створення за кордоном сприятливих умов для індивідуального 
прилучення до цивілізаційних засад і сучасних реалій Російського світу за 
допомогою самостійного ознайомлення користувачів з елементами духовної 
культури Росії та вдосконалення мовних навичок. 
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