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Среди земных дорог 

одну подскажет Бог. 

Чтоб не терзался: кто ж я? – 

во мраке бездорожья. 

Одна меня нашла. 

Здесь пахнет пылью книжной, 

со мной Христос и Кришна, 

и мудрым нет числа. 
 

ИГОРЬ ЛОСИЕВСКИЙ 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Видання продовжує серії біобібліографічних покажчиків «Бібліотечні діячі 

Слобожанщини» і «НауковціУкраїни» та містить інформацію про професійну і 

творчу діяльність завідувача науково-дослідного відділу документознавства, 

колекцій рідкісних видань і рукописів Харківської державної наукової бібліотеки 

імені В. Г. Короленка (ХДНБ), доктора філологічних наук, професора кафедри 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії 

культури (ХДАК), заслуженого працівника культури України Ігоря Яковича 

Лосієвського. Відкривають покажчик ґрунтовна стаття директора ХДНБ, 

заслуженого працівника культури України В. Д. Ракитянської та декана факультету 

соціальних комунікацій ХДАК, доктора педагогічних наук, професора 

А. А. Соляник, перелік основних дат життя і діяльності вченого та генеалогічна 

довідка. 

Розділи покажчика містять відомості про окремі грані наукової і творчої 

діяльності І. Я. Лосієвського. У першому розділі зібрано бібліографічні описи 

публікацій з документознавства, архівознавства, книгознавства, бібліотекознавства, 

літературознавства, історії науки і культури, літературної критики та літературний 

доробок І. Я. Лосієвського. Окремий розділ вміщує інтерв’ю з науковцем.  

У третьому та четвертому розділах містяться описи видань, в яких 

І. Я. Лосієвський є укладачем, науковим редактором, членом редколегій, 

рецензентом, офіційним опонентом дисертацій. П’ятий розділ надає інформацію 

про його життя і творчість, а саме: біографічні матеріали, рецензії, відгуки та 

посилання на праці та художні твори. Розділ «З рецензій та відгуків на книги 

І. Я. Лосієвського» ілюструє його наукову діяльність та поетичну творчість. 

Матеріали у розділах розміщені за хронологією, у межах року – за алфавітом. 

Бібліографічний опис наведено за чинними в Україні стандартами – ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання», ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і 

словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования 

и правила». Бібліографічні описи документів, не опрацьованих de vizu, позначені 

астериском (*). 

Науково-довідковий апарат видання складається з передмови та допоміжних 

покажчиків (іменного, предметного, псевдонімів та криптонімів). Відбір матеріалу 

закінчено у вересні 2019 р. 

Посібник адресований документознавцям, книгознавцям, бібліотекознавцям, 

бібліографам, фахівцям з експертизи цінності документів і формування колекцій 

пам’яток писемності та друку, літературознавцям, а також усім, хто цікавиться 

багатогранною діяльністю І. Я. Лосієвського. З електронними версіями видань 

ХДНБ можна ознайомитися на сайті: http://korolenko.kharkov.com/vydannia-

biblioteky/ vydannia.html. 
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ХРАНИТЕЛЬ ПАМ’ЯТІ, ДОСЛІДНИК, ПОЕТ 

 

Творча особистість найчастіше стверджується в якомусь одному 

напрямку діяльності, а от доктор філологічних наук, заслужений працівник 

культури України Ігор Якович Лосієвський належить до поліобдарованих 

людей, поєднуючи у своїй особі науковця і поета, мислителя і практика, 

лектора, педагога, художника слова і його дослідника. Це гуманітарій 

широкого профілю, який, однак, цікавиться й сучасними проблемами 

астрофізики, біології, палеонтології, медицини та екстрасенсорних 

можливостей людини. 

Про винятково високий фаховий рівень І. Я. Лосієвського свідчить, 

між іншим, той факт, що обидві дисертації – кандидатську і докторську – 

він захистив у провідній науковій установі країни – Інституті літератури 

ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України у Києві. 

І. Я. Лосієвський добре відомий в Україні і в закордонні як вчений- 

документознавець, книгознавець, бібліотекознавець та літературознавець, 

провідний фахівець з експертизи цінності документів і формування 

колекцій пам’яток писемності та друку, бібліограф. Нині він успішно 

поєднує посади завідувача науково-дослідного відділу документознавства, 

колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ і професора кафедри 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи ХДАК. 

Характеризуючи діяльність І. Я. Лосієвського як педагога, лектора, 

слід насамперед відзначити, що у ХДАК ним розроблений та успішно 

запроваджений у навчальний процес перший в Україні річний авторський 

курс «Експертиза цінності документних пам’яток», призначений для 

поглиблення фахової підготовки бакалаврів та магістрів освітнього 

напряму – «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» та магістрів 

спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство». Студенти з великою 

зацікавленістю відвідують заняття Ігоря Яковича, адже в змісті курсу він 

органічно поєднує теоретичні надбання експертизи цінності документних 

пам’яток та багаторічний досвід роботи експертом з оцінки унікальних 

книжкових раритетів. А укладений ним 2013 року посібник – знов таки 

перше видання з цієї дисципліни в Україні – містить, окрім інших 

матеріалів до курсу, численні приклади – висновки експертизи, об’єктами 

якої були найдавніші писемні пам’ятки, рукописні книги та архівні 

документи XVII–XХ ст., першодруки, стародруки, рідкісні і цінні видання 

ХІХ–ХХ ст., книги з автографами.  
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Щодо лекцій з літературознавчої тематики, то у різні роки Ігорем 

Яковичем були прочитані цікаві спецкурси та цикли лекцій для студентів 

кількох харківських університетів, Донецького університету та 

Познанського університету ім. А. Міцкевича (Польща), на курсах 

підвищення кваліфікації вчителів Харківщини. 

Енциклопедичність знань та висока методологічна культура 

дослідника блискуче реалізуються І. Я. Лосієвським у роботі 

спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 в ХДАК, якій надано право 

прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 27.00.02 – 

документознавство, архівознавство та 27.00.03  – книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство в галузі соціальних комунікацій. 

Ігор Якович є авторитетним членом цієї спеціалізованої вченої ради, його 

об’єктивне та принципове рецензування дисертаційних досліджень, 

блискучі виступи на захистах дисертацій сприяють підвищенню якості 

підготовки науково-педагогічних кадрів і завжди є своєрідним майстер-

класом для молодих та маститих науковців щодо культури аналітичного 

мислення та ведення наукової дискусії. 

Протягом тривалого часу І. Я. Лосієвський плідно працює у складі 

спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) філологічних наук – в Інституті літератури 

ім. Т. Г. Шевченка НАН України (2002–2005 рр.) та Харківському 

національному університеті ім. В. Н. Каразіна.  

І. Я. Лосієвський керує роботою відділу рідкісних видань і рукописів 

(з 2014 р. – науково-дослідного відділу документознавства, колекцій 

рідкісних видань і рукописів) ХДНБ. Він є утворювачем багатьох колекцій 

архівних та книжкових пам’яток, організатором роботи відповідного 

підрозділу – одного з провідних науково-дослідних і науково-методичних 

документознавчих центрів України. Результатами розвідок ученого та 

організованих ним пошукових заходів, контактів з колекціонерами є 

збагачення фондів ХДНБ інкунабулами, зокрема примірником 

нюрнберзької Біблії 1475 р. – найдавнішою друкованою пам’яткою у 

семимільйонних фондах, палеотипами, виданнями Івана Федорова, 

українськими та іноземними стародруками, автографами великих 

письменників і вчених, діячів мистецтва тощо. 

З ініціативи І. Я. Лосієвського у ХДНБ розпочато систематичну 

спеціалізовану обробку архівних документів, створено колекції 

рукописних книг і архівних матеріалів; сформовано понад 60 особових 
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фондів діячів науки і культури; введено в дію оптимальні режими 

зберігання колекцій, реалізовано сучасні музейні та віртуальні форми 

популяризації документних пам’яток. І. Я. Лосієвським науково 

обґрунтовано доцільність і реалізовано значне розширення фонду 

документних пам’яток бібліотеки у видовому діапазоні: вперше до нього 

надійшли колекції альбомних автографів, екслібрисів, медалей, поштових 

листівок з фотопортретами та автографами відомих діячів мистецтва 

початку ХХ ст., велика колекція епіграфічних джерел – текстових і 

зображувальних давньогрецьких керамічних клейм IV–ІІ ст. до н. е., і 

варто зазначити, що ця колекція є єдиним зібранням античних 

документних пам’яток у бібліотечних фондах України. А нині досягнуто 

домовленість із власниками про передачу бібліотеці філателістичних 

колекцій та найбільшої в світі приватної колекції монет Боспору 

Кіммерійського, отже, незабаром у ХДНБ може з’явитися свій 

«нумізматичний кабінет» на кшталт подібних фондових підрозділів у 

великих бібліотеках Європи та США. 

Ігор Якович проводить також лекційну роботу з документознавства і 

книгознавства, популяризації фондових зібрань і колекцій, активно 

співробітничає зі ЗМІ та книговидавництвами. Десятки років 

І. Я. Лосієвський здійснює експертні дослідження та оцінку документних 

пам’яток, зокрема як уповноважений з проведення державної експертизи 

культурних цінностей, у співпраці зі Службою безпеки України, іншими 

державними службами. Неодноразово це була й оперативна робота на 

Державному кордоні України. 

І. Я. Лосієвський – постійний учасник щорічної науково-практичної 

конференції «Короленківські читання» (проводиться в ХДНБ з 1998 р.), 

брав активну участь у роботі багатьох інших міжнародних наукових 

форумів, конференцій і семінарів з питань бібліотекознавства, 

документознавства, книгознавства і літературознавства, що проводилися в 

Україні, Польщі, інших країнах, зокрема під егідою ЮНЕСКО. 

Вражає широтою діапазон наукових досліджень І. Я. Лосієвського – 

у галузях документознавства, книгознавства, літературознавства, 

бібліотекознавства, бібліографознавства, історії української журналістики, 

загальної та спеціальної теорії експертизи, актуальних питань 

документознавчої експертної практики, а також історичної науки, історії 

релігій, соціології, біографіки, мистецтвознавства, історії української 

архітектури. Він є автором п’яти наукових монографій, численних 
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наукових та науково-популярних публікацій, укладачем і науковим 

редактором близько сотні видань. 

Серед актуальних теоретичних та організаційно-методичних 

проблем, що розробляє дослідник, – аксіологія документної пам’ятки, 

формування Державного реєстру національного культурного надбання, 

реституція культурних цінностей, насамперед бібліотечних колекцій 

України; створення репертуару українських стародруків, методика 

формування та паспортизації пам’яткових зібрань, специфіка 

колекціонування автографічних документів у науковій бібліотеці, 

комплексне зберігання різних видів і груп документних пам’яток у 

бібліотечних фондах, синтез архівних, бібліотечних та музейних форм у 

роботі бібліотечних підрозділів рідкісних видань і рукописів. 

Значна кількість наукових праць І. Я. Лосієвського присвячена 

історії ХДНБ та її фондів, спрямована на всебічне розкриття унікальних 

бібліотечних зібрань і колекцій, репрезентацію пам’яток національного та 

світового значення, а також регіональних книжкових раритетів. Вперше до 

наукового обігу ним введено відомості про окремі поліграфічні ознаки 

федорівських першодруків та особливості їх примірників у харківських 

зібраннях, і цю роботу оцінено належним чином не лише в Україні, адже у 

підготовленій Є. Л. Немировським енциклопедії (Немировский Е. Л. Иван 

Федоров и его эпоха. Москва, 2007. 912 с.) І. Я. Лосієвському присвячено 

персональну біобібліографічну статтю. Добре відомі і його численні 

публікації про колекції ХДНБ – інкунабул, палеотипів, альдинів, 

ельзевірів, українських і польських стародруків, рідкісних та цінних 

видань ХІХ–ХХ ст., про особові зібрання та колекції видатних діячів науки 

і культури XVI–XX ст., що ввійшли до складу фондів книгозбірні. 

Вагомим внеском у науку є результати археографічних досліджень 

І. Я. Лосієвського, описи унікальних пам’яток писемності XІV–XIX ст. 

І. Я. Лосієвський – укладач шести друкованих каталогів 

документних пам’яток з колекцій ХДНБ та Центральної наукової 

бібліотеки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 

десятків інших наукових видань, серед яких – збірник «Бібліотечні фонди 

Харкова в роки другої світової війни» (Київ, 1997) та «Короленківський 

збірник» (Харків, 2006); постійний член редколегій наукових видань ХДНБ 

та ХДАК. Учений бере активну участь у підготовці друкованих та 

електронних зведених каталогів стародруків, рідкісних та цінних видань. 

За часів роботи І. Я. Лосієвського відділ, яким він керує, 

перетворився на потужний науково-дослідний та науково-методичний 
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підрозділ, де вивчаються питання теорії та історії документа, книги й 

книговидання; проводяться системні заходи з формування та розширення 

колекцій, що складають фонд документних пам’яток ХДНБ, з дослідження, 

опису, забезпечення збереження та розкриття цих колекцій. 

На початку ХХІ ст. науково-дослідний відділ документознавства, 

колекцій рідкісних видань і рукописів розширює свою діяльність як 

український науково-методичний центр з питань роботи з документними 

пам’ятками. У 2005–2006 рр. на базі відділу було проведено курси 

підвищення кваліфікації для завідувачів відділів та секторів рідкісних 

видань і рукописів обласних універсальних наукових бібліотек України 

(керівник – І. Я. Лосієвський, співорганізатор – Державна академія 

керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України), а з 

наступного року і до сьогодення Ігор Якович керує щорічним науково-

практичним семінаром з питань формування, організації зберігання та 

розкриття колекцій пам’яток друку та писемності. Щороку тут проводяться 

й практичні заняття зі студентами, бакалаврами та магістрами ХДАК, які 

отримують можливість не лише опрацьовувати бібліографічні посібники, 

але й вивчати особливості документних пам’яток різних видів і груп de 

visu, обстежуючи та описуючи оригінали.  

Надзвичайно різноманітними є наукові інтереси І. Я. Лосієвського-

філолога, літературознавця. Йому належать праці з теорії художнього 

тексту та його читацької інтерпретації, фундаментальні розробки з теорії 

та історії біографічного письма, публікації з питань теорії та історії 

авторського поетичного збірника; історії та текстології біблійних творів і 

апокрифічної літератури, творів російської, української, польської, 

французької та американської літератури XVIII–XX ст. На матеріалі 

творчості конкретних авторів учений вперше дослідив окремі особливості 

літературних епох, напрямків і течій – від класицизму і сентименталізму 

до різновидів модернізму, совєтського неоромантизму і неокласицизму 

(«соціалістичного реалізму»), постмодернізму. Основні його історико-

літературознавчі праці є помітним внеском у русистику, це – монографії та 

статті, присвячені класикам, від М. Ломоносова, В. Жуковського, 

О. Пушкіна до А. Чехова і Л. Толстого, Андрія Бєлого, М. Гумільова та 

Анни Ахматової, Д. Кедріна, поетів-імажиністів і постмодерністів. 

Значною мірою піонерською працею стала монографія 

І. Я. Лосієвського 1993 р., присвячена творчості російськомовних 

письменників України перших десятиліть XIX ст. – І. Вернета, 

Р. Гонорського, Р. Дорохова, Д. Дуніна-Борковського, Л. Короставцевої, 



10 

 

Л. Кричевської, В. Масловича, Я. Нахімова, О. Паліцина, В. Раєвського, 

О. Склабовського, О. Сомова, Е. Станевича, Е. Філомафітського та 

багатьох інших. У цій праці досліджено також ранні твори російською 

П. Гулака-Артемовського та Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, вперше 

схарактеризовано діяльність чугуївського кола поетів, їх творчі та особисті 

зв’язки з О. Пушкіним, установлено авторство низки публікацій, розкриті 

псевдоніми та криптоніми провідних авторів перших періодичних видань 

Лівобережжя – журналів початку ХІХ ст. («Харьковскій Демокрит», 

«Українській вісник», «Українській журнал»). Як влучно зауважив один з 

рецензентів, літературознавець А. І. Рейнблат: «…без цієї книги не зможе 

обійтися жодний дослідник історії російської літератури першої чверті 

ХІХ ст.» (Новое лит. обозрение. 1994. № 9. С. 303).  

А здійснений І. Я. Лосієвським життєпис А. Ахматової (перше 

видання – 1996 р.), що отримав високу оцінку фахівців та читачів (близько 

20 рецензій та численні відгуки у вітчизняній та зарубіжній пресі), став 

першою російськомовною книгою-біографією великої поетеси ХХ ст. 

Варто згадати й публікації вченого з української рукописної рецепції 

«Повісті временних літ», видавничої історії «Слова о полку Ігоревім», 

творів І. Котляревського та Т. Шевченка; про видатних істориків 

Д. Багалія, М. Дрінова, В. Ключевського і Є. Тарле, про Стефана 

Яворського як читача і критика творів польського духовного письменника 

Петра Скарги, про засновника Харківського університету В. Каразіна і 

багатьох інших видатних діячів науки та культури. 

І. Я. Лосієвський є автором статей у вітчизняних та зарубіжних 

енциклопедичних і біобібліографічних виданнях – «Українській 

літературній енциклопедії», «Літературній Харківщині», біографічному 

словнику «Русские писатели. 1800–1917» тощо; публікатором історичних 

документів, невідомих наукових і художніх творів, матеріалів з 

епістолярної спадшини видатних митців та вчених, у т. ч. листів А. Чехова, 

В. Короленка, Є. Тарле та Д. Кленовського, поезій Христі Алчевської, 

Дмитра Кедріна, Миколи Лєзіна, Ірини Шашкової, Валентина Буніна та 

інших. 

Завдяки ілюстрованому виданню «Автографи діячів науки і культури 

на книгах із фондів ХДНБ ім. В. Г. Короленка» (Харьков, 2008. 324 с.), 

підготовленому І. Я. Лосієвським, до наукового обігу було введено описи 

та факсиміле автографів Мелетія Смотрицького та Стефана Яворського, 

Д. Багалія, М. Бекетова, О. Білецького, М. Бокаріуса, Л. Гіршмана, 

М. Гнедича, Г. Данилевського, В. Каразіна, В. Короленка, А. Кримського, 
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М. Кропивницького, П. Куліша, І. Нечуя-Левицького, І. Срезневського, 

М. Старицького, М. Сумцова, С. Тимошенка, Л. Хавкіної, Г. Хоткевича, 

М. Щербини, Я. Щоголєва та багатьох інших видатних письменників і 

вчених. 

У творчому доробку І. Я. Лосієвського і літературно-художні твори, 

зокрема збірки поезій російською «Итака» (1997), «Долгие проводы» 

(2007),  «Колонна» (2017), «Как последняя вспышка» (2019), де він постає 

як «…оригінальний лірик, схильний до філософського осмислення проблем 

буття. В його віршах, настояних на традиціях російської класики, 

перетинаються ідеї Античності і Відродження, історія і сучасність, 

«золотий вік» Пушкіна і «срібний вік» Ахматової, що говорить про 

масштаби мислення та високий рівень культури поета» (Гетьманець 

М. Ф.  Лосієвський Ігор Якович // Літ. Харківщина. Харків, 2007. С. 62.). 

Поезії І. Я. Лосієвського друкувалися також у регіональній пресі, журналах 

«Ренессанс» (1993–1994) та «Бібліотечний форум України» (2004), в 

антологіях сучасної російськомовної поезії України, що побачили світ у 

Києві та Харкові (зокрема у перекладах українською), у численних 

збірниках (Не зарастёт народная тропа… Пушкинский альбом. Киев, 1999. 

174 с.; Прекрасны вы, брега Тавриды. Крым в русской поэзии. Москва, 

2000. 719 с.; Ветка былой Эллады: греч. мотивы в соврем. рус. поэзии. 

Харьков, 2004. 190 с.; Харків’яни : поема про місто в цитатах поет. творів. 

Суми, 2007. 435 с.: іл.; Харьков. Трудное слово ПОБЕДА: [сб. 

стихотворений]. Харьков, 2010. 171 с.; Полухина В. Из не забывших меня. 

Иосифу Бродскому. In memoriam. Томск, 2015. 508 с.; збірниках конкурсів 

«Міжнародна слов’янська поетична премія». Харків, 2013–2019). 

З початку 1980-х років І. Я. Лосієвський виступає також як 

літературний критик, рецензент – на сторінках «Друга читача», 

харківських газет та журналу «Прапор» (нині – «Березіль»), а також 

журналів «В мире книг», «Вітчизна», «Литературное обозрение», «Новый 

мир», «Октябрь», «Радуга», «Слово і час» та ін. 

Відзначимо й громадську діяльність І. Я. Лосієвського – одного із 

засновників Українського фонду культури та члена його першої президії, 

члена Української бібліотечної асоціації, Спілки краєзнавців України та 

багатьох інших творчих та громадських товариств і організацій. 

І. Я. Лосієвський є лауреатом муніципальної премії імені Бориса 

Чичибабіна, нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів 

України і має Почесну відзнаку Харківської обласної ради «Слобожанська 

слава». 
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Усі свої таланти й здібності, енциклопедичні знання та теоретико-

методологічну майстерність дослідника й експерта Ігор Якович присвячує, 

насамперед праці на благо збереження, розвитку та популяризації 

української культури й духовності, гуманістичних цінностей. Він походить 

з давнього роду Лосієвських, котрі не забули про свого пращура – 

славетного полковника Палія (Семена Гурка), оспіваного Тарасом 

Шевченком. Усім серцем він любить Україну і багаторічною самовідданою 

працею, високоморальною громадянською позицією, словом і ділом 

щоденно наближує здійснення одвічної мрії усієї інтелектуальної еліти 

нашої нації про цивілізоване європейське майбуття. 

Ігор Якович Лосієвський – видатна постать у бібліотечній, 

документологічній, літературознавчій сферах, талановитий науковець, 

педагог, керівник, організатор, поет, високоморальна та інтелігентна 

людина, один з найзірковіших представників харківської наукової школи.  

Колективи ХДНБ та кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи ХДАК пишаються тим, що мають змогу спілкуватися з 

надзвичайно цікавим професіоналом із значним діапазоном знань і 

інтересів, який завжди достойно представляє свої установи на різних 

рівнях, включаючи державний. 

 

 

 

В. Д. Ракитянська, 

директорка Харківської державної 

наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, 

заслужений працівник культури України, 

Почесний громадянин Харківської області 

А. А. Соляник, 

декан факультету соціальних 

 комунікацій ХДАК, доктор 

педагогічних наук, професор 
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ І. Я. ЛОСІЄВСЬКОГО 

 
1957 р., 5 червня народився у м. Харкові, у родині службовців, за 

фахом – інженерів-будівельників, вихованців 

Харківського інженерно-будівельного інституту 

(тепер – Харківський національний університет 

будівництва та архітектури). 
 

1964 – 1974 рр. навчався у середній школі № 50 м. Харкова, яку 

закінчив з похвальною грамотою «за особливі 

успіхи у вивченні історії, суспільствознавства, 

російської і української літератури, географії, 

біології, астрономії, іноземної мови». 
 

1969 р., вересень у складі української делегації брав участь у 

всесоюзному зльоті-зміні дитячих творчих 

колективів «майстрів-витівників» у піонерському 

таборі «Орля» (близько м. Туапсе, тепер – 

Краснодарський край РФ). 
 

1971, 21 серпня виступив у складі професійного акторського 

колективу в театралізованій програмі «День 

Харкова» (за сценарієм І. Л. Муратова) на Виставці 

досягнень народного господарства у Москві. 
 

1972 – 1985 рр.   перебував у лавах ВЛКСМ, вибув за віком. 
 

1974 – 1979 рр.   навчався у Харківському державному університеті 

ім. О. М. Горького (тепер – Харківський націо-

нальний університет ім. В. Н. Каразіна), на філоло-

гічному факультеті, отримавши диплом з відзнакою 

і присвоєнням кваліфікації «філолог, викладач 

російської мови та літератури». Під час навчання 

мав червоний студентський квиток відмінника, був 

головою Студентського наукового товариства філо-

логічного факультету. Керівником перших студент-

ських наукових робіт І. Я. Лосієвського, зокрема 

курсових, був доцент М. Л. Гомон, керівником 

дипломної роботи – доцент М. В. Черняков. 
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1975 р.,  

11 – 12 грудня 

вперше взяв участь у міжнародному науковому 

заході – науковій конференції молодих учених, 

аспірантів та студентів, присвяченій 150-річчю 

повстання декабристів (у Московському 

державному університеті ім. М. В. Ломоносова), 

виступив з доповідями «До питання про зв’язки 

харківських літераторів з декабристами» та 

«В. Каразін і перше заслання О. С. Пушкіна» 

(Ивашина Е., Мильчина В. Научная конференция 

«Декабристы и русская литература» // Вестн. Моск. 

ун-та. Сер. Х. Филология. 1976. № 3. С. 90). 
 

1975 – 1978 рр. співпрацював з редакцією газети «Харківський 

університет». 
 

1976 р., липень у складі групи студентів філологічного факуль- 

тету Харківського державного університету  

ім. О. М. Горького пройшов практику з польської 

мови та культури в Університеті ім. А. Міцкевича 

(м. Познань, Польща). 
 

1979 р., вересень працював викладачем на філологічному факуль- 

теті Харківського державного університету  

ім. О. М. Горького, був призначений головою 

добровільної народної дружини факультету. Однак 

наприкінці місяця керівник відділу кадрів 

повідомив, що його кандидатуру не затверджено, 

оскільки відповідальні особи, котрі прийняли його 

на роботу, порушили вказівку ректора університету 

І. Є. Тарапова щодо заповнення вакансій за рахунок 

«внутрішніх резервів» і будуть за це покарані. За 

свідченням І. Я. Лосієвського, у відділі кадрів йому 

відверто вказали на справжню причину такого 

рішення адміністрації: «жиденька автобіографія» 

(це був типовий для того часу прояв державного 

антисемітизму, коли обмежували в правах навіть 

«напівкровок» і «чвертькровок»). Вимушений був 

піти з університету, не отримавши заробітної 

платні, але до суду не звертався.  
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1979 – 1980 рр. працював сценаристом літературно-художніх 

передач при Харківському комітеті з радіо та 

телебачення (поза штатом), написав сценарії, 

присвячені життю та творчості А. Чехова і 

М. Чюрльоніса. 
 

1980 – 1981 рр. виконувач обов’язків завідувача та завідувач 

сектору української книги відділу стародруків, 

рідкісних та цінних видань ХДНБ. І. Я. Лосієвський 

виявив у складі оправ стародруків із фонду 

рідкісних видань і рукописів і дослідив фрагменти 

західноєвропейських першодруків – чотирьох 

інкунабул (кельнських видань – «Суми…» Астезана 

1479 р. і найрідкіснішого Місалу 1481–1482 р.; двох 

венеціанських видань творів Аристотеля 1483 р.) та 

раннього палеотипу («Салернський кодекс 

здоров’я» 1500-х років).  
 

1981 – 1982 рр. І. Я. Лосієвський виявив у фонді рідкісних видань і 

рукописів ХДНБ і дослідив фрагменти особової 

бібліотеки Мелетія Смотрицького (близько 1577–

1633), автографи великого вченого та письменника. 
 

1981, серпень – 

1983 р. 

виконувач обов’язків завідувача відділу старо-

друків, рідкісних та цінних видань ХДНБ. 
 

1981 – понині налагоджує та підтримує регулярні контакти з 

колекціонерами, власниками пам’яток друку та 

писемності. За результатами цієї роботи до фондів 

ХДНБ надійшли першодруки (серед них – 

нюрнбергська Біблія 1475 р. – найдавніше видання 

у фондах Бібліотеки – та заблудівське Євангеліє 

Івана Федорова 1569 р.), палеотипи, стародруки, 

книги з автографами та автографічні рукописи 

великих письменників і вчених, архіви видатних 

діячів науки та культури, колекція античних 

епіграфічних джерел – давньогрецьких керамічних 

клейм тощо. 
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1982 р. з ініціативи І. Я. Лосієвського вперше розпочато 

системну роботу з формування архівних колекцій, 

архівних фондів особового та офіційного 

походження; організовано постійну експозицію 

музейного типу «Пам’ятки друку та писемності у 

фондах ХДНБ». 
 

1982 – 1990 рр.   з ініціативи І. Я. Лосієвського проведено реорга-

нізацію і подальшу спеціалізацію системи збе-

рігання колекцій та окремих особливо цінних 

пам’яток у фондосховищі ХДНБ, вперше введено 

режими їх комплексного зберігання (по колекціях за 

видовою та іншими ознаками, по сейфах). 
 

1983 – 1988 рр.   І. Я. Лосієвський виявив у складі фонду рідкісних 

видань і рукописів і фондах основного зберігання 

ХДНБ та перевів у режим колекційного зберігання 

фрагменти бібліотеки Харківського колегіуму 

(XVIII ст.), особових бібліотек видатного 

церковного діяча, теолога і письменника Стефана 

Яворського (1658–1722), поета та перекладача 

Миколи Івановича Гнєдича (1784–1833); дослідив 

власницькі та пам’ятні написи, маргіналії, авторські 

дарчі написи. 
 

1983 р. грудень   став лауреатом премії щотижневика «Литературная 

Россия» за історико-літературні публікації 1983 р. 
 

1984 р., січень – 

понині 

завідувач відділу рідкісних видань і рукописів (з 

2009 р. – науково-дослідного відділу книгознавства, 

колекцій рідкісних видань і рукописів; з 2014 р. – 

науково-дослідного відділу документознавства, 

колекцій рідкісних видань і рукописів) ХДНБ. 
 

1985 р., 29 жовтня  захистив кандидатську дисертацію «Російська 

література України першої чверті XIX ст.» в 

Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР 

(м. Київ); рішенням спеціалізованої ради 
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присуджено науковий ступень кандидата 

філологічних наук. 
 

1986 р., 21 лютого одружився з Наталією Вікторівною П’ятківською (у 

шлюбі – Лосієвська). 
 

1986 р., 26 лютого   отримав диплом кандидата філологічних наук, 

виданий Вищою атестаційною комісією при Раді 

Міністрів СРСР. 
 

1986 – 1987 рр.   вперше здійснив дослідження українських 

першодруків – видань Івана Федорова – у 

харківських зібраннях; результати цієї розвідки 

стали основою друкованого зведеного каталогу та 

інших наукових публікацій.  

 

1987 р.   став одним із засновників Українського фонду 

культури та членом його першої президії 

(організаційні збори відбулися у м. Києві 11 квітня). 

Надруковано підготовлене І. Я. Лосієвським ви-

дання «Первопечатные отечественные издания в 

харьковских коллекциях: сводный каталог». 
 

1992 р.  був членом редколегій журналів «Бурсацкий спуск» 

та «Чумацький шлях» (обидва виходили у Харкові). 

 

1993 р., 1 грудня – 

понині 

є віце-президентом Гуманітарно-літературної асо-

ціації ім. Григорія Сковороди («ГЛАС») у Харкові. 
 

1993 р. став членом Всеукраїнської спілки краєзнавців 

України. 
 

1993 р. – понині є членом міської громадської організації –  

товариства харківської інтелігенції «Коло». 
 

1995 р., 5 грудня взяв участь в організаційних зборах засновників 

міської громадської організації «Міжнародний фонд 

пам’яті Б. О. Чичибабіна» (Харків) та став її членом. 
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1995 р. призначений членом Національної комісії з питань 

повернення в Україну культурних цінностей (при 

Кабінеті Міністрів України). 
 

1996 р.   став членом української письменницької організації 

«ЛІТО» та членом міської громадської організації 

«Товариство польської культури». 
 

1997 р., жовтень пройшов стажування з бібліотечної справи та 

бібліографії у Бібліотеці Рачиньських (м. Познань, 

Польща). Прочитав цикл лекцій за тематикою своїх 

літературознавчих досліджень в Університеті 

ім. А. Міцкевича (м. Познань, Польща). 
 

1997 р. книга І. Я. Лосієвського «Анна всея Руси. 

Жизнеописание Анны Ахматовой» (Харків) стала 

номінантом міжнародного конкурсу «Малий Букер-

97: історико-філософські дослідження російської 

літератури» (Кесленков И. Объявлены соискатели 

«малого Букера-97» // Книжное обозрение. 1997. 

9 cент.) та визнана однією з «кращих 

російськомовних книг року» (Рейтинг КО 97 1. 

Лучшая книга // Книжное обозрение. 1997. 30 дек.). 

Надруковано першу авторську поетичну збірку 

«Итака» (Харків).  
 

1999 р., 26 жовтня захистив докторську дисертацію «Анна Ахматова: 

проблеми наукової біографії» в Інституті літератури 

ім. Т. Г. Шевченка НАН України (м. Київ); 

рішенням спеціалізованої ради присуджено 

науковий ступінь доктора філологічних наук.  
 

2000 р.,  

20 вересня 

отримав диплом доктора філологічних наук, 

виданий Вищою атестаційною комісією України. 

 

2002 – 2005 рр. був членом спеціалізованої вченої ради із захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) філологічних наук в Інституті 

літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Київ). 
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2002 р. – понині є членом спеціалізованих учених рад із захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) наук у ХНУ ім. В. Н. Каразіна та 

ХДАК. 

 

2003 р. став лауреатом регіонального рейтинг-проекту 

«Харків’янин року – 2002» у номінації «Діячі науки, 

культури, мистецтва». 

 

2004 р. – понині здійснює експертні дослідження та оцінку 

документних пам’яток – рукописних книг та друків 

– як уповноважений з проведення державної 

експертизи культурних цінностей. 

 

2005 р. став лауреатом творчої премії імені Бориса 

Чичибабіна Харківської міської ради. 

 

2005 – 2014 рр.  був членом редколегії журналу «Русский язык и 

литература в учебных заведениях» (Київ). 

 

2006 р., листопад нагороджений Почесною грамотою Харківської 

обласної державної адміністрації. 

 

2006 р. надруковано укладене І. Я. Лосієвським видання 

«Короленківський збірник: наукові статті та 

матеріали» (Харків). 

 

2007 р., червень нагороджений грамотою управління культури і 

туризму Харківської обласної державної адмі-

ністрації. 

 

2007 р.,  

26 вересня 

Указом Президента України присвоєно почесне 

звання «Заслужений працівник культури України». 

 

2007 р.  вийшла авторська поетична збірка «Долгие 

проводы» (Харків). 
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2008 р. опубліковано підготовлене І. Я. Лосієвським видан-

ня «Автографи діячів науки і культури на книгах із 

фондів ХДНБ ім. В. Г. Короленка: тексти, фак-

симіле, біобібліографічні матеріали» (Харків). 

 

2008 – 2014 рр. професор кафедри бібліотекознавства та соціальних 

комунікацій ХДАК. 

 

2008 р. – понині   читає у ХДАК перший в Україні річний курс 

«Експертиза цінності документних пам’яток» – для 

студентів IV курсу, бакалаврів та магістрів за 

спеціальностями «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», «Музеєзнавство, пам’ятко-

знавство»). 
 

2011 р. нагороджений Почесною грамотою Кабінету 

Міністрів України. 

Надруковано підготовлене І. Я. Лосієвським 

видання «Автографи видатних митців у зібраннях 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Колекція О. Л. Сарани» 

(Харків). 

 

2012 р. – понині є членом Української бібліотечної асоціації. 

 

2013 р.,  

21 листопада 

рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти 

і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене 

звання доцента кафедри бібліотекознавства та 

соціальних комунікацій. 

 

2013 р., 2 жовтня нагороджений Почесною відзнакою Харківської 

обласної ради «Слобожанська слава». 

 

2013 – понині є членом журі конкурсу «Міжнародна слов’янська 

поетична премія». 

 

2014 – 2017 рр. професор кафедри документознавства та 

книгознавства ХДАК, член Експертної комісії з 

відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань 
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з бібліотечних фондів до Державного реєстру 

національного культурного надбання (при 

Міністерстві культури України). 

 

2015 р. надруковано підготовлене І. Я. Лосієвським та 

К. В. Бондарем видання «Пам’ятки античної 

культури у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка. 

Давньогрецькі керамічні клейма IV–II ст. до н. е. : 

колекція О. В. Горілого» (Харків). 

 

2017 р., вересень 

– понині 

професор кафедри інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи ХДАК. 

 

2017 р., 

жовтень – 

грудень 

 

пройшов дистанційне стажування за темами 

«Колекціонування книжкових пам’яток» та 

«Експертиза цінності документів: методологія та 

практика» на базі Міжнародного інституту 

інновацій «Наука-Освіта-Розвиток» (Варшава) 

(Międzynarodowy Instytut Innowacji «Nauka-

Edukacja-Rozwój»). 

 

2017 р. видано авторську поетичну збірку «Колонна» 

(Харків). 

За вагомий особистий внесок у розвиток 

бібліотечної справи, плідну педагогічну та наукову 

діяльність і з нагоди 60-річчя з дня народження 

І. Я. Лосієвського нагороджено почесними 

грамотами Міністерства культури України, 

Харківської обласної ради та ХДАК. 

 

2019 р., 16 

вересня 

нагороджений відзнакою Фонду пам’яті 

Блаженнішого Митрополита Володимира 

 

2019 р. видано авторську поетичну збірку «Как последняя 

вспышка» (Харків). 
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ГЕНЕАЛОГІЧНА ДОВІДКА 

 
Мати Ігоря Яковича – Інна Костянтинівна Лосієвська (1931–

1996) походить зі старовинного українського роду з польським 

корінням Лосієвських (Лоссієвських), його полтавсько-гадячської 

гілки, представники якої у XVIII–XX ст. були чиновниками різних 

рангів (до дійсного статського радника), військовими (рядовими, 

молодшими та старшими офіцерами), православними священиками, 

вихованцями Київської духовної академії; вченими і науковцями (серед 

них – сім докторів наук, професорів), лікарями, вчителями, інженерами, 

купцями, дрібними домовласниками і торговцями тощо. У ХХ – на 

початку ХХІ ст. це – мешканці Російської імперії, Польщі, СРСР, 

України, РФ та емігранти (Франція, Болгарія, Чехія, Німеччина, 

Ісландія, США). 

Один з перших відомих представників цього роду  – Дем’ян 

Якович Лоссієвський (1798 – після 1851), лікар-хірург, науковець, 

адміністратор, чий негативний образ створено Юрієм Германом в 

оповіданні «Буцефал» (Герман Ю. Собр. cоч. В 6 т. Т. 2. Ленинград, 

1976. С. 496–521). Відомо лише про одного представника роду, 

причетного до революційно-терористичної діяльності, це – 20-річний 

студент Всеволод Андрійович Лосієвський, якому 1903 р. було 

доручено здійснити замах на київського губернатора Ф. Ф. Трєпова, але 

юнак заявив, що не може вбити людину і вкоротив собі віку. 

Серед предків Лосієвських, за родинною легендою, – полковник 

Семен Палій (Гурко Семен Пилипович, близько 1640–1710), видатний 

український політичний та військовий діяч другої половини XVII– 

початку XVIII ст., образ якого створено в багатьох художніх творах, 

зокрема Тараса Шевченка. Нащадками Семена Палія є представники 

відомих українських родів Танських, Сулим, Дуніних-Борковських, 

Гоголів-Яновських (серед останніх – письменник М. Гоголь), а також 

князь Володимир Павлович Палєй (1897–1918), військовий та поет, син 

великого князя Павла Алєксандровича, онук імператора Алєксандра ІІІ 

та двоюрідний брат імператора Ніколая ІІ. 

Ім’ям прадіда І. Я. Лосієвського, почесного громадянина м. Хар-

кова Діонісія Олексійовича Лосієвського (1853–1915), працівника-

залізничника, на початку ХХ ст. був названий провулок у центрі міста 

(Лосієвський провулок, із середини ХХ ст. – Лосівський, рос. 
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Лосевский). Його старший син Лев (1887–1920), царський та 

білогвардійський офіцер, ветеран Першої світової війни, голова родини 

після смерті батька, був розстріляний більшовиками у Севастополі. 

Його молодший брат Костянтин (1905–1967) – український учений, 

винахідник, кандидат технічних наук. Влітку 1964  р. він самовільно 

записав свого єдиного внука Ігоря до школи під родовим ім’ям, що не 

відповідало запису в метриці, а потім переконував його батьків, що «в 

нашій країні так буде краще» (навіть незважаючи на родича-

білогвардійця, про якого Лосієвські намагалися не згадувати в анкетах 

совєтської доби). Після нетривалої родинної «дискусії» батько 

І. Я. Лосієвського (див. нижче) погодився все залишити, як сталося, але 

перед отриманням ним паспорта батьки вимушені були здійснити 

тимчасове фіктивне розлучення, що дало юридичні підстави залишити 

сина на прізвищі, котре він носив уже майже десять років.  

Лосієвські мають кревні зв’язки з російським родом Шишкіних із 

м. Єлабуги, до якого належить великий російський художник Іван 

Іванович Шишкін (1832–1898). Представники польського шляхетського 

роду Лосєвских (пол., однина: Łosiewski), герба Нєчуя (Nieczuja) у 

Польщі та Литві XVI–XVIII ст. переважно належали до дрібної шляхти, 

католицьких священників, духовних письменників. У ХІХ ст. цей рід 

було внесено також до родовідної книги дворян Російської імперії.  

Батько – Яків Львович Кранцфельд (1933–2013), видатний 

український інженер-будівельник та винахідник, почесний енергетик 

України (2006), письменник та публіцист. Працюючи у харківському 

відділенні всесоюзного проектного інституту «Теплоелектропроект» 

(пізніша назва – Харківський науково-дослідний і проектно-

конструкторський інститут «Енергопроект»), керував проектуванням 

будівельної частини найбільших теплових та атомних електростанцій 

України й міст-супутників; є автором 12 наукових видань та близько 

250 наукових публікацій; отримав 53 патенти на винаходи з будівничої 

справи, гідротехніки, загальної механіки, динаміки, геліотехніки, 

сейсмостійкості тощо. Працював також доцентом Східного 

Українського філіалу Міжнародного Соломонова університету. 

Літературний псевдонім – Лео Яковлєв (проза російською: романи, 

повісті, оповідання, перекази класичних творів Сходу і Заходу, 

публіцистика, політологічні, культурологічні та історико-літературні 

есеї, що надруковані в Україні, РФ, Латвії, Ізраїлі, США, зокрема 

29 окремими виданнями). Походив з роду німецьких євреїв юдейського 
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і лютеранського віросповідань, які до XIX ст. мешкали у землі Гессен, 

а пізніше в Херсоні, Одесі, Катеринославі (тепер – Дніпро), Миколаєві, 

Харкові, Криму та у РФ. Представники роду Кранцфельдів у XIХ–

XX ст. були науковцями та лікарями (серед них – брати Давид та 

Мойсей Кранцфельди, соратники І. І. Мечнікова, співробітники 

Одеської бактеріологічної станції, яким Я. Л. Кранцфельд доводиться 

внучатим племінником), військовими (рядовими, молодшими та 

старшими офіцерами), інженерами, купцями, промисловцями тощо. 

Серед них також революціонерка-народоволка Раїса Кранцфельд, 

соратниця Г. Лопатіна (1880-ті роки); одеські російськомовні поети 

початку ХХ ст.: Олена Кранцфельд, яка підтримувала творчі стосунки з 

Максиміліаном Волошиним, та Олександр Кранцфельд, чий 

привабливий образ («Танцфельд») створений Георгієм Шенгелі у 

белетризованій мемуарній книзі «Чорний погон» (1927), друг Едуарда 

Багрицького, двоюрідний дядько Я. Л. Кранцфельда. 

Прадід  І. Я. Лосієвського – Яків Йосипович Кранцфельд (? –

1922), за європейською університетською освітою – хімік, був 

технічним директором та співвласником заводу гальванічних покриттів 

(«завод Кранцфельда» у романі-епопеї Валентина Катаєва «Хвилі Чорного 

моря»), почесним потомственим громадянином м. Одеси. У перші роки 

совєтської влади за рішенням і наполегливою вимогою робітників 

указаного заводу Я. Й. Кранцфельд  продовжив працювати тут на посаді 

головного інженера. 

Дід – Лео Якович Кранцфельд (1903–1942), український учений-

гідротехнік, кандидат технічних наук, офіцер; у 1941 р. пішов 

добровольцем на фронт. Наприкінці травня 1942 р. – начальник 1-ї 

частини 31 головного дорожнього відділу 6-ї армії. Технік-інтендант  

1-го рангу Л. Я. Кранцфельд героїчно загинув у «харківському котлі», 

будучи одним з організаторів переправи рештки уцілілих совєтських 

військ через річку Сіверський Донець. Не повернувся з війни і його 

старший брат Павло (1896–1945), український учений-економіст; на 

фронті служив рядовим, похований у братській могилі совєтських 

воїнів у м. Паб’яніце (Польща, Лодзинське воеводство). Смертю 

хоробрих загинув і двоюрідний брат Лео і Павла, згаданий вище як 

поет, – Олександр Мойсейович Кранцфельд (1897–1942), український 

та російський учений-медик, під час війни – військовий лікар, головний 

епідеміолог 57-ї армії. 
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За матір’ю Я. Л. Кранцфельд кревно пов’язаний з грецьким родом 

Родоканакісів з о. Хіоса (Греція). Найвідоміші представники 

останнього – Константінос Родоканакіс (1635–1685), учений-хімік, 

придворний лікар англійських королів Карла ІІ та Якова ІІ, і 

уродженець о. Хіоса Теодорос Родоканакіс (Родоканакі Федір 

Павлович; 1797–1882), купець, судновласник, банкір, промисловець, 

меценат, почесний громадянин Одеси, голова міської грецької громади 

та консул Тоскани. Мати Я. Л. Кранцфельда Серафима (Сіма) була 

незаконнонародженою, прийнятою за дочку й вихованою в наближеній до 

Родоканакісів одеській єврейській родині Бройтманів.  

Серед предків І.Я. Лосієвського є також представники українських 

селянсько-міщанських родів Зориків, Лобід та Шаповалових 

(Шаповаленків), що мешкали в Україні та Грузії, єврейського роду Тарле з 

м. Херсона – переселенців з м. Праги (Австро-Угорщина, тепер – Чехія). 

Прадід Юхим Михайлович Лобода (1871–1954) на початку ХХ ст. 

служив у Тифліському губернському жандармському управлінні; у 1901 р. 

брав участь в обшуці у Й. В. Джугашвілі (Сталіна) та організації заходів зі 

спостереження за ним. 1918 р. переїхавши з родиною до м. Харкова, 

Ю. М. Лобода до кінця життя не працював у радянських установах, 

очікував репресій з боку влади, однак помер своєю смертю. 

Прабабка Наталя Михайлівна Шаповалова, у шлюбі Лосієвська 

(1867–1932) – неписьменна селянка зі с. Нескучного Муромської волості 

Бєлгородського повіту Курської губернії, тепер – Україна (мала 

батьківщина художниці З. Є. Серебрякової); дружина Д. О. Лосієвського.     

Прабабка Єлизавета Вікторівна Тарле, у шлюбі Кранцфельд (1870–

1940), – дружина Я. Й. Кранцфельда, старша сестра великого російського і 

совєтського історика Євгена Вікторовича Тарле (1874–1955), академіка АН 

СРСР та Норвезької АН, члена-кореспондента Британської академії, 

почесного доктора Сорбонни та інших зарубіжних університетів. У 1892–

1893 рр., під час навчання у Новоросійському університеті, Є. В. Тарле 

мешкав в одеському домі Кранцфельдів (вул. Грецька, 50). 1900 р. молодий 

учений як «неблагонадійна особа» був висланий з Києва до 

Кранцфельдівки – хутора тестя у Тираспольському повіті Херсонської 

губернії.  

Сьогодні І. Я. Лосієвський залишається єдиним правонащадком 

Є. В. Тарле, власником прав на праці вченого. 

 

 



26 

 

1 АВТОРСЬКІ ПРАЦІ І. Я. ЛОСІЄВСЬКОГО 

 

1.1 ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО, АРХІВОЗНАВСТВО,  

КНИГОЗНАВСТВО ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО 

 

1.1.1 Видання, публікації у книжкових виданнях, збірниках,  

журналах та продовжуваних виданнях, електронні публікації 

 

1981 
1. Деятельность Е. В. Тарле в Тартуском университете : [по арх. 

материалам] // История и историки : историогр. ежегодник. 1978. – 

Москва, 1981. – С. 199–203. – Библиогр.: с. 203.  

2. Одна из многих : [о кн. из лич. б-ки В. Г. Белинского в фонде 

ХГНБ] / И. Лосиевский, А. Черкашин // В мире кн. – 1981. – № 8. – С. 77–

78 : ил. 

 

1982 
3. Судьба библиотеки Мелетия Смотрицкого : [о находке кн. из б-ки 

Мелетия Смотрицкого в фондах ХГНБ] // Неман. – 1982. – № 5. – С. 172–

175. 

4. Судьба голиковского собрания : [об арх. док и кн. из б-ки 

И. И. Голикова в собр. В. Н. Каразина] // В мире кн. – 1982. – № 4. – С. 75–

76 : ил. 

5. Чеховские реликвии в Харькове // Вопр. лит. – 1982. – № 4. – 

С. 283. 
Реферат статті І. Я. Лосієвського, присвяченої пошукам та знахідкам 

невідомих листів та інших автографів А. П. Чехова (Красное знамя. 1981. 11 жовт.). 

 

1983 
6. Вернулись в родной дом : [о судьбе кн. коллекций ХГНБ в годы 

Второй мировой войны] // Библиотекарь. – 1983. – № 3. – С. 21. 

7. Заглянув в страну инкунабулов : [по материалам коллекции 

ХГНБ] // В мире кн. – 1983. – № 6. – С. 65–66 : ил. 

8. Издано в Женеве : [об экз. изд. протоколов ІІ съезда РСДРП 

(1904 г.), хранящемся в ХГНБ] // В мире кн. – 1983. – № 7. – С. 50. 
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1984 
9. В «эпикурейском кабинете» Гнедича : [о кн. из б-ки 

Н. И. Гнедича в фондах ХГНБ] // В мире кн. – 1984. – № 2. – С. 45–48 : ил. 

10. Громадська бібліотека в роки першої російської революції // 

Прапор. – 1984. – № 6. – С. 123–124. 

11. Тайны книжных переплетов : [об исслед. старопечат. изд. в 

ХДНБ] // Настольный календарь, 1984. – Москва, [1983]. – С. 104. – Без 

подписи авт. 

 

1986 
12. Библиотека Мелетия Смотрицкого : [коллекция в фонде 

ХГНБ] // Памятники культуры. Новые открытия: письменность, искусство, 

археология : ежегодник. 1984 / АН СССР, Науч. совет по истории мировой 

культуры. – Ленинград, 1986. – С. 87–96 : ил. – Библиогр.: с. 95–96.  

13. Проблемы комплектования, учета, обеспечения сохранности и 

использования редких изданий и рукописных материалов в ХГНБ имени 

В. Г. Короленко // Актуальные вопросы учета, сохранности и 

использования архивных материалов, редких и ценных изданий. – Киев, 

1986. – С. 14–15. 

 

1987 
14. Постоянные книжные выставки. Харьковская государственная 

научная библиотека им. В. Г. Короленко // Музеи книги и книжного дела : 

указ. музеев мира / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; Междунар. 

федерация библ. ассоц. и учреждений. Секция ред. и цен. кн. и док. – 

Москва, 1987. – С. 170–171. 

15. Роль изданий Харьковского университета в развитии 

социологической мысли на Украине в первой четверти ХІХ века // 

Социальная роль книги : сб. науч. тр. / АН УССР, Центр. науч. б-ка. – 

Киев, 1987. – С. 63–74. – Библиогр. в подстроч. примеч. 

16. М. Н. Чернышевский – издатель и библиограф произведений 

Н. Г. Чернышевского // Книга. Исследования и материалы / Всесоюз. кн. 

палата. – Москва, 1987. – Сб. 54. – С. 212–220 : ил. – Библиогр. в подстроч. 

примеч. 
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1988 
17. Авторский поэтический сборник ХІХ–ХХ вв.: книговедческие 

аспекты изучения : (на материале изд. рус. и совет. поэтов) // Книга и 

культура : шестая Всесоюз. науч. конф. по проблемам книговедения. 

Секция истории кн. (до окт. 1917 г.). – Москва, 1988. – С. 55–56. 

18. Дополнение к «Сводному каталогу инкунабулов небольших 

собраний, хранящихся в библиотеках СССР» // Сводный каталог 

инкунабулов московских библиотек, архивов и музеев / Гос. б-ка СССР им. 

В. И. Ленина, НИО истории кн., ред. и особо цен. изд. – Москва, 1988. – 

С. 87–92. 

 

1989 
19. Из опыта создания книговедческих экспозиций в Харьковской 

государственной научной библиотеке имени В. Г. Короленко // Визуальная 

пропаганда книжных памятников : сб. науч. тр. / Гос. б-ка СССР 

им. В. И. Ленина. – Москва, 1989. – С. 135–142. – Библиогр.: с. 142. 

20. Постоянные историко-книжные экспозиции, созданные в СССР. 

Харьковская государственная научная библиотека им. В. Г. Короленко // 

Музей книги : метод. рекомендации по созданию экспозиций / Всесоюз. 

добровол. о-во любителей кн., Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва, 

1989. – Прил. 1. – С. 36. 

 

1990 
21. Харьковская научная библиотека имени В. Г. Короленко : 

[сведения о хранящемся в ХГНБ Апостоле 1593–1594 гг. – рукоп. коп. изд. 

Франциска Скорины 1525 г.] // Франциск Скорина и его время : энцикл. 

справ. – Минск, 1990. – С. 548.  

 

1992 
22. Бібліотека Мелетія Смотрицького // Київ. старовина. – 1992. – 

№ 5. – С. 59–65 : іл. – Бібліогр.: с. 65. 

23. Предисловие [к изданию] // Фонд редких изданий и рукописей : 

указ. лит. / Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко. – Харьков, 1992. – 

С. 2–15. 
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24. Святиня в риштованні недбальства : [Святопокровський собор 

(1689 р.) у Харкові, за архів. док. із фондів ХДНБ] // Березіль. – 1992. – 

№ 1. – С. 147–153. 

25. Славянские книги в библиотеке Стефана Яворского : [коллекция 

в фонде ХГНБ] // Книга в меняющемся мире : седьмая науч. конф. по 

проблемам книговедения. Секция истории кн. (до нач. ХХ в.) : тез. докл. – 

Москва, 1992. – С. 33–34.  

 

1993 
26. Києво-Печерський Патерик в епоху українського барокко // Зб. 

Харків. іст.-філол. т-ва. Нова сер. – 1993. – Т. 1. – С. 183–186. – Рец. на кн.: 

Києво-Печерський Патерик у літературному процесі кінця XVI – початку 

XVIII ст. на Україні / Ю. А. Ісіченко. – Київ : Наук. думка, 1990. – 180 с. 

27. Наукові дослідження стародруків як джерел документальної 

пам’яті України // Фонди наукової бібліотеки: стан та перспективи 

розвитку : матеріали респ. міжвід. наук. конф., Харків, листоп. 1992 р. / 

Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 1993. – С. 47–49. – 

Бібліогр. в підрядк. прим. 

28. «Это был Евгений Викторович Тарле…» : письма к 

Л. Е. Белозерской-Булгаковой : [по арх. материалам из фонда ХГНБ] / 

публ., вступ. ст. и примеч. И. Лосиевского // Звезда. – 1993. – № 9. – 

С. 160–170.  

 

1996 
29. Архівні фонди діячів науки і культури ХХ століття [в ХДНБ] / 

І. Я. Лосієвський, С. Б. Шоломова // Документально-інформаційні ресурси 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка : зб. наук. ст. / Харків. держ. наук. б-ка 

ім. В. Г. Короленка. – Харків, 1996. – Вип. 2. – С. 80–86. 

30. Книгознавчі аспекти проблем реституції бібліотечних фондів // 

Повернення культурного надбання України : проблеми, завдання, 

перспективи / Нац. коміс. з питань повернення в Україну культур. 

цінностей при Кабінеті Міністрів України ; Ін-т укр. археографії та 

джерелознавства НАН України ; Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 1996. – 

Вип. 6: Матеріали нац. семінару «Проблеми повернення національно-

культурних пам’яток, втрачених або переміщених під час Другої світової 

війни», Чернігів, верес. 1994. – С. 309–312. 
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31. Пам’ятки писемності та друку у фондах ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка: до характеристики колекції // Документально-

інформаційні ресурси ХДНБ ім. В. Г. Короленка : зб. наук. ст. / Харків. 

держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 1996. – Вип. 2. – С. 65–72. – 

Бібліогр. у підрядк. прим. 

32. ХДНБ під час німецько-фашистської окупації Харкова (1941–

1943 рр.) / І. Я. Лосієвський, С. Б. Шоломова // Історія ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка : пошуки, дослідження, відкриття : зб. наук. ст. / 

Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 1996. – Вип. 1. – 

С. 34–45. 

 

1997 
33. Бібліотечні фонди Харкова в роки Другої світової війни // Доля 

культурних скарбів України під час Другої світової війни: архіви, 

бібліотеки, музеї / Нац. коміс. з питань повернення в Україну культур. 

цінностей, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Центр. наук. б-ка 

Харків. держ. ун-ту. – Київ, 1997. – Вип. 2. – С. 5–29. 

34. Колекція книг з автографами: історія формування та сучасний 

склад // Науково-дослідна робота ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 1995 – 

1996 рр. : матеріали наук.-практ. конф., ХДНБ 8 жовт. 1997 р. – Харків, 

1997. – С. 63–64. 
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35. З історії фонду рідкісних видань Харківської державної наукової 

бібліотеки ім. В. Г. Короленка / Л. Незнамова, І. Лосієвський // Історія 

бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. / Нац. парлам. б-ка України. – 

Київ, 1999. – Вип. 3. – С. 71–76. – Бібліогр.: с. 76. 

36. Пам’ятки української писемності та друку у фондах ХДНБ // 

Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову : матеріали наук.-практ. 

конф., Харків, груд. 1998 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – 

Харків, 1999. – С. 34–38. 

37. Польські стародруки та рідкісні видання у фондах ХДНБ // 

Короленківські читання : матеріали наук.-практ. конф. ХДНБ 8 жовт. 

1999 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 1999. – 

С. 61–64. 

38. Українські приватні колекції друку та писемності у роки Другої 

світової війни // Культурні цінності України. Втрати. Шляхи повернення : 
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матеріали регіон. постійно діючого «круглого столу» / Нац. коміс. з питань 

повернення в Україну культур. цінностей. – Київ, 1999. – Вип. 11. – С. 70–

72. 
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39. Книги из библиотек Императорского дома Романовых в фондах 

ХГНБ // Короленківські читання : матеріали наук.-практ. конф. ХДНБ, 8 

жовт. 2000 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 

2000. – С. 84–91. – Библиогр.: с. 91. 

40. Книжные и рукописные реликвии пушкинской эпохи в фондах 

ХГНБ : [б-ка Н. И. Гнедича, автографы поэтов этого периода и др.] // Зб. 

наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2000. – 

Вип. 3. – С. 42–53. – Библиогр.: с. 52–53. 

41. «Слово о полку Игореве» : изд. 1800 г. и книж. раритеты ХІХ в. в 

харьк. собр. // «Слово о полку Ігоревім» : матеріали наук.-практ. конф., 

[присвяч. 200-річчю першого вид. літ. пам’ятки], 31 трав. 2000 р. / Харків. 

держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2000. – С. 38–46. – Бібліогр. 

в підрядк. прим. 

42. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка 

(ХДНБ). Відділ рідкісних видань і рукописів (ВРВР) // Архівні 

установи України : довідник / НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2000. – С. 190–191. 

 

2002 
43. Видання Івана Федорова у харківських зібраннях: нові дані // 

Короленківські читання : матеріали наук.-практ. конф. ХДНБ, 8 жовт. 

2002 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2002. – 

С. 66–76. – Бібліогр.: с. 75–76. 

 

2003 
44. Відділ рідкісних видань і рукописів Харківської державної 

наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: історія та сучасність // Колекції 

пам’яток писемності та друку в бібліотечних фондах України: проблеми 

формування, збереження, розкриття : матеріали наук.-практ. конф., 

присвяч. 100-річчю від. рідкіс. вид. і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка / 

Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2003. – С. 22–38. – 
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Бібліогр.: с. 37–38. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/000632945611460be6d73 (дата звернення: 

25.06.2019). 

45. Збереження колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ: стан та 

шляхи удосконалення захисних систем / Л. П. Незнамова, І. Я. Лосієвський // 

Колекції пам’яток писемності та друку в бібліотечних фондах України : 

проблеми формування, збереження, розкриття : матеріали наук.-практ. 

конф., присвяч. 100-річчю від. рідкіс. вид. і рукописів ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 

2003. – С. 107–120. – Бібліогр.: с. 119–120. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/000632945611460be6d73 (дата звернення: 

25.06.2019). 

46. Зібрання інкунабул Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 

Київ, 2003. – Вип. 10. – С. 63–67. – Бібліогр.: с. 67. 

47. Особисті бібліотеки видатних вчених і письменників у фондах 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка // Короленківські читання : матеріали наук.-

практ. конф. ХДНБ, 8 жовт. 2003 р. / Харків. держ. наук. б-ка 

ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2003. – С. 33–46. – Бібліогр.: с. 44–46. – 

Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/00063294504d45a853b88 

(дата звернення: 25.06.2019). 

48. Унікальні колекції пам’яток : [до 100-річчя від. рідкіс. вид. і 

рукоп. ХДНБ ім. В.Г. Короленка] // Історичний календар. – Київ, 2003. – 

С. 267–271. 

 

2004 
49. Автографы В. Н. Каразина в фондах ХГНБ им. В. Г.Короленко // 

«Я смело могу стать перед судом потомков…» : каразин. сб., посвящ. 200-

летию Харьк. нац. ун-та им. В. Н. Каразина / Харьк. гор. о-во греков 

«Гелиос», Центр. науч. б-ка Харьк. нац. ун-та им. В. Н. Каразина. – 

Харьков, 2004. – С. 23–26. 

50. Альдіни та ельзевіри в зібранні ХДНБ ім. В. Г. Короленка // Зб. 

наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2004. – 

Вип. 4. – С. 48–54. – Бібліогр.: с. 53–54. 

51. Відділ рідкісних видань і рукописів Харківської державної 

наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка // Відкритий архів : щорічник 
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матеріалів та дослідж. з історії модер. укр. культури / Укр. наук. ін-т 

Гарвард. ун-ту. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 633–636. 

52. Личные библиотеки выдающихся ученых и писателей в фондах 

Харьковской ГНБ им. В. Г. Короленко // Книги и мировая цивилизация : 

материалы ХІ междунар. конф. по проблемам книговедения, Москва, 20–

21 апр. 2004 : в 4 т. / Рос. акад. наук. – Москва, 2004. – Т. 3. – С. 153–155. 

53. Перше видання «Гайдамаків» 1841 року: доля харківських 

примірників [видання] // Шевченкіана на початку ХХІ століття : матеріали 

наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка, 25 

берез. 2004 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. центр 

українознавства. – Харків, 2004. – С. 101–108. – Бібліогр.: с. 106–108. – 

Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/00063294526749dcdd9d8 

(дата звернення: 25.06.2019). 

54. Стародруки, видані в Україні: до характеристики колекції ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка // Зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка 

ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2004. – Вип. 4. – С. 4–28. – Бібліогр.: с. 27–28. 
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55. Библиография. Произведения античных авторов; История, 

культура, археология; Древняя Греция. Эллинизм; Древний Рим; 

Мифология и религия; Философия, наука, образование, воспитание; Право; 

Древнегреческий и латинский языки, словари, письменность; 

Художественная литература, фольклор, ораторское и эпистолярное 

искусство; Искусство и архитектура; Причерноморье в античную эпоху; 

Античный мир и культура последующих эпох; Энциклопедии, 

энциклопедические словари, справочники, указатели литературы // 

Любкер Ф. Иллюстрированный словарь античности. – Москва, 2005. – 

С. 1303–1338. 
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56. Инскрипты литераторов и ученых-гуманитариев ХІХ – начала 

ХХ века в фондах Харьковской государственной научной библиотеки 

им. В. Г. Короленко : № 1–109 / И. Я. Лосиевский, Ж. А. Хасаханова // 

Новое лит. обозрение. – 2006. – № 81. – С. 402–419 : ил. – Библиогр. в 

подстроч. примеч. 

57. Инскрипты литераторов и ученых-гуманитариев ХІХ – начала 

ХХ века в фондах Харьковской государственной научной библиотеки 
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им. В. Г. Короленко [Электронный ресурс] / И. Я. Лосиевский, 

Ж. А. Хасаханова // Журнальный зал : некоммерч. лит. интернет-проект : 
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58. Робота з формування колекцій рідкісних видань і рукописів у 

Харківській громадській бібліотеці (кінець 1880-х – 1910-ті рр.) // 

Короленківські читання 2006 : матеріали наук.-практ. конф. ХДНБ 6 жовт. 

2006 р. [присвяч. 120-річчю ХДНБ ім. В. Г. Короленка] / Харків. держ. 

наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2006. – С. 9–14. – Бібліогр.: с. 13–

14. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/000632945a1b31d03ab7a (дата звернення: 

25.06.2019). 
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59. Ирина Васильевна Шашкова-Знаменская (1918–1987) – поэт, 

книговед, библиограф // Зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка 

ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2007. – Вип. 5. – С. 4–17. 

60. Ірина Василівна Шашкова-Знаменська (1918–1987) – поет, 

книгознавець, бібліограф // Рукописна та книжкова спадщина України : 

археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 347–358. – 

Бібліогр.: с. 357–358. 

61. Колекція книг з автографами у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка 
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Київ, 2008. – С. 807–808. 

 

2009 
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ім. В. Г. Короленка // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2011. – Вип. 34. 

– С. 142–148. – Бібліогр.: с. 147–148. 
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Харків, 2011. – С. 116–131 : фот. 

79. Нове видання архівних документів з генеалогії та історії 
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83. Факти і легенди часів окупації. Нюрнберзький процес // 

Бібліотека в історичному просторі трьох епох : до 125-річчя Харків. держ. 
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84. Актуальні питання експертизи цінності та відбору книжкових 

пам’яток до Держреєстру // Питання вдосконалення діяльності відділів 
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Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка // 
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метод. матеріали до курсу для студентів з напряму «Книгознавство, 
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практики колекціонування // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 1. – С. 42–48 : 
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наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2016. – 
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153. Первый харьковский журнал : [«Харьк. Демокрит» (1816 г.)] / 

[подборку цитат подготовил В. Духно] // Слобода. – 1992. –1 янв. (№ 1). – 

С. 7 : ил. 

154. Перші видання Харкова // Вечір. Харків. – 1992. – 5 груд. 

(№ 150). – С. 5. 

 

1993 
155. Звучит гитара... : [о Днях австр. культуры в ХГНБ; о выст. 

австр. старопеч. изд.] // Веч. Харьков. – 1993. – 4 марта (№ 25). – С. 3.  

156. Между нами, «БЭС»ами, говоря : [о послед. «Большом энцикл. 

слов.» совет. эпохи] // Панорама. – 1993. – № 46. 

 

1994 
157. Что год грядущий нам готовит : [о работе ХГНБ по раскрытию 

коллекций кн. памятников] // Веч. Харьков. – 1994. – 1 янв. (№ 1). – С. 1. 

 

1995 
158. В дар от автора [И. И. Гарина – ХГНБ] // Веч. Харьков. – 1995. – 

13 апр. (№ 47). – С. 3. – Псевд.: И. Тарлин. 

159. По следам харьковских сокровищ : [о судьбе собр. музеев, б-к, 

арх. Харькова в годы Второй мировой войны] // Веч. Харьков. – 1995. – 29 

авг. (№ 100) ; 31 авг. (№ 101). – С. 3–4. 
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1996 
160. Где «зарыты» харьковские сокровища? : [о судьбе кн. фонда 

ХГНБ в годы Второй мировой войны] // Веч. Харьков. – 1996. – 5 марта 

(№ 26). – С. 3. 

161. Де «зариті» харківські скарби? : [повернення в Україну її іст.-

культур. багатств] // Культура і життя. – 1996. – 3 лип. (№ 27). – С. 1. 

162. Повернулося тринадцять. З двох мільйонів… : [про долю кн. 

колекцій ХДНБ у роки Другої світ. війни] // Культура і життя. – 1996. – 

8 трав. (№ 19). – С. 2. 

163. Харьковские альбомы звезд передала Виктория Сарана в дар 

библиотеке : [о коллекции автогр., передан. в отд. ред. кн. ХГНБ семьей 

краеведа А. Л. Сараны] // Веч. Харьков. – 1996. – 24 сент. (№ 106). – С. 3 : ил. 

 

1997 
164. Достояние народа, которое семь десятилетий от него прятали : 

[из б-к членов Императ. дома Романовых в фондах ХДНБ] // Веч. 

Харьков. – 1997. – 24 мая (№ 55). – С. 4 : ил. 

 

1998 
165. Книги – посланцы веков : [о выст., посвящ. истории и 

современности пол. кн.] // Веч. Харьков. – 1998. – 30 мая (№ 61). – С. 2 : ил. 

166. Обыкновенное кощунство : [осквернение мест захоронения 

Ю. О. Габеля и М. О. Габель – первого зав. отд. ред. изд. и рукоп. ХГНБ] // 

Веч. Харьков. – 1998. – 26 сент. (№ 111). – С. 1. 

 

1999 
167. Видання для видавця // Панорама. – 1999. – 24 квіт. (№ 17). – 

Рец. на кн.: Посібник книговидавця / Д. К. Сміт-молодший. – Київ : Любіть 

Україну, 1999. – 192 с.  

168. «На славу могучую…» : прижизн. изд. поэта [А. С. Пушкина] и 

другие посланцы эпохи в б-ке им. В. Г. Короленко // Время. – 1999. – 

21 окт. (№ 119). – С. 4 : ил. 

169. Украинские страницы Тарле : [выст. к 125-летию со дня 

рождения акад. Е. В. Тарле в ХГНБ] // Веч. Харьков. – 1999. – 22 нояб. 

(№ 132). – С. 3. 
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170. Харьковские раритеты : [о выст. кн. пушкин. эпохи в фондах 

ХГНБ] // Веч. Харьков. – 1999. – 5 июня (№ 61). – С. 3. 

 

2000 
171. От шумеров до русичей : [о выст. «Древнейшие надписи и 

тиснения»: из коллекций ХГНБ и лич. собр. А. В. Горелого] // Веч. 

Харьков. – 2000. – 13 апр. (№ 41). – С. 3. 

172. Харьков, сохранившийся ... на почтовой открытке : [выст. 

коллекций почтовых открыток и конвертов с видами Харькова 

А. Ю. Лейбфрейда и Р. К. Рыбальченко, из собр. ХДНБ] // Веч. Харьков. – 

2000. – 2 марта (№ 24). – С. 3. 

 

2001 
173. Григорий Квитка-Основьяненко: «Ну что как я расскажу про 

твое рождение?…» : [арх. док. о писателе и роде Квиток в ХГНБ ] // 

Слобода. – 2001. – 7 авг. (№ 62). – С. 3 : ил. 

174. Неизвестные каразинские автографы // Харків’яни. – 2001. – 

26 листоп. – 2 груд. (№ 13). – С. 6 : іл. 

175. Свет Евангелия : [о выст. «Евангелие в памятниках 

письменности и печати» в ХГНБ] // Веч. Харьков. – 2001. – 1 февр. (№ 12). 

– С. 1. – Без подписи авт. 

176. Слобожанская реликвия : [о кн. Я. Орновского «Богатый сад» 

(1705 г.), посвящ. роду Донец-Захаржевских, из фонда ХГНБ] // Слобода. – 

2001. – 17 авг. (№ 65). – С. 3 : ил. 

 

2002 
177. История одной библиотеки [поэта и переводчика Н. И. Гнедича, 

часть которой хранится в ХГНБ] / Игорь Лосиевский, Леонид Фризман // 

Событие. – 2002. – 7–13 февр. (№ 6). – С. 12.  

 

2003 
178. Житие «Жития» : [Минея XIV в. из фондов ХГНБ, в составе 

которой – древнейший список «Жития митрополита Петра»] // Слобода. – 

2003. – 21 янв. 
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2004 
179. Загадковий примірник «Гайдамаків» : [вид. 1841 р. з автогр. 

Т. Г. Шевченка у фондах ХДНБ] // Слобід. край. – 2004. – 27 берез. 

(№ 59). – С. 7 : іл. 

180. Каразінські автографи [у фондах ХДНБ] // Слобід. край. – 2004. 

– 6 берез. (№ 45). – С. 9 : іл. 

181. Посланці вічності : [вист. першодруків та стародруків 

«Середньовіччя – книжковий вимір» з колекцій ХДНБ] // Слобід. край. – 

2004. – 8 трав. (№ 86). – С. 8 : іл. 

182. «Прабабушка» харьковских газет : [«Харьков. изв.» (1817 – 

1823) в фондах ХГНБ] // Слобід. край. – 2004. –26 черв. (№ 119). – С. 9 : ил.  

 

1.2 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО, ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА,  

ІСТОРІЯ НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ 

 
1.2.1 Видання, публікації у книжкових виданнях, збірниках, журналах 

та продовжуваних виданнях, електронні публікації 

 

1979 
183. Неопубликованные стихотворения [Дмитрия Кедрина] // 

Памир. – 1979. – № 6. – С. 51–53. 

184. Перше заслання О. С. Пушкіна і В. Н. Каразін // Прапор. – 1979. 

– № 7. – С. 130–131. 

 

1982 

185. Александр Потебня и Марин Дринов : (эпизоды из истории 

отечеств. славяноведения) // Совет. славяноведение. – 1982. – № 6. – С. 98–

103. – Библиогр.: с. 103. 

186. В архиве Дмитрия Кедрина: (к 75-летию со дня рождения 

поэта) // Москва. – 1982. – № 2. – С. 193–195.  

187. «Вільна пісня моя»: (до 100-річчя з дня народж. Христі 

Олексіївни Алчевської) : [за арх. матеріалами ХДНБ] // Прапор. – 1982. – 

№ 2. – С. 124–125. 

188. Звучання правди // Прапор. – 1982. – № 10. – С. 119–122. – Рец. 

на кн.: Избранные произведения : в 2 т. / Б. И. Котляров. – Киев : Днипро, 

1981 ; Горная гряда / Б. И. Котляров. – Харьков : Прапор, 1981. – 78 с. 
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189. «Нахімов створив собі гучне ім’я в літературі свого часу …»: 

(до 200-річчя з дня народж. Якима Нахімова) // Прапор. – 1982. – № 9. – 

С. 121–123. 

 

1983 
190. Поет у колі друзів // Прапор. – 1983. – № 1. – С. 119–120. – Рец. 

на кн.: Круг друзей : избранное / З. М. Кац. – Харьков : Прапор, 1981. – 

207 с. 

 

1984 
191. Легендарный предок // В мире кн. – 1984. – № 6. – С. 56. – Рец. 

на кн.: Абрам Петрович Ганнибал, прадед Пушкина. Разыскания и 

материалы / И. Л. Фейнберг. – Москва : Наука, Глав. ред. восточ. лит., 

1983. – 118 с. 

 

1985 
192. В. Г. Маслович про Пушкіна : [по сторінках рідкіс. харків. вид. 

першої чверті ХІХ ст.] // Прапор. – 1985. – № 2. – С. 174–176. 

193. Російські письменники на Україні першої чверті ХІХ ст. // Рад. 

літературознавство. – 1985. – № 6. – С. 45–50. – Бібліогр. в підрядк. прим. 

194. Русская литература Украины первой четверти ХIХ века : 

автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Ин-т лит. им. Т. Г. Шевченко 

АН УССР. – Киев, 1985. – 20 с. 

195. Спогади і надії поета // Прапор. – 1985. – № 3 – С. 169–171. – 

Рец. на кн.: Солнечная сторона : кн. стихов / З. М. Кац. – Харьков : Прапор, 

1984. – 79 с. 

 

1987 
196. «Андрей Рублев» Дмитрия Кедрина // Вопр. лит. – 1987. – 

№ 10. – С. 279–280. – Библиогр. в подстроч. примеч. 

197. История одной любви // Октябрь. – 1987. – № 1. – С. 204–206. – 

Рец. на кн.: Читая тетради Пушкина / И. Л. Фейнберг. – Москва : Совет. 

писатель, 1985. – 688 с. 

198. К истории создания «Тени друга» Н. С. Тихонова : [за 

матеріалами арх. фонду М. В. Чернякова у ХДНБ] // Вопр. лит. – 1987. – 

№ 3. – С. 272–276. – Библиогр. в подстроч. примеч. 
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199. «Несравненный И. А. Синани» : [история автогр. А. П. Чехова, 

хранящегося в ХГНБ] // Чеховские чтения в Ялте: Чехов сегодня : сб. науч. 

тр. / М-во культуры СССР, Дом-музей А. П. Чехова в Ялте ; Гос. б-ка 

СССР им. В. И. Ленина. – Москва, 1987. – С. 126–131. – Библиогр. в 

подстроч. примеч. 
 

1988 
200. Исповедь памяти // Октябрь. – 1988. – № 4. – С. 204–205. – Рец. 

на кн.: Будни : рассказы, повесть, очерки, воспоминания / И. Меттер. – 

Ленинград : Совет. писатель, 1987. – 368 с. 

201. Литературно-философский кружок пансионера В. Жуковского // 

Жуковский и литература конца XVIII–ХІХ вв. / Акад. наук СССР, Ин-т 

мировой лит. им. А. М. Горького. – Москва, 1988. – С. 85–97. – Библиогр. в 

подстроч. примеч. 

 

1989 
202. «Быль забыть?» // Лит. обозрение. – 1989. – № 1. – С. 66–68. – 

Рец. на публ.: Воспоминания / С. А. Швед // Урал. – 1988. – № 2. – С. 59–

110. 
Цитуються документи архівного фонду С. Ф. Виноградова у ХДНБ. 

203. Дыхание зверя : [образ И. В. Сталина в «Дублере» 

А. Адамовича] // Лит. обозрение. – 1989. – № 7. – С. 61–63. – Рец. на кн.: 

Дублер. Сны с открытыми глазами / А. Адамович // Дружба народов. – 

1988. – № 11. 

204. Загадкова прем’єра [п’єси А. П. Чехова «Вишневий сад» у 

Харкові 17 січ. 1904 р.] // Вітчизна. – 1989. – № 7. – С. 204–205.  

205. К истории создания первого нелегального очерка о 

К. Ф. Рылееве : [«Рылеев в темнице» В. Г. Розальон-Сошальского] // 

Освободительное движение в России : межвуз. науч. сб. / Саратов. ун-т. – 

Саратов, 1989. – Вып. 12. – С. 11–21. 

 

1990 
206. Дорохов Руфин Иванович // Русские писатели. 1800–1917 : 

биогр. слов. – Москва, 1990. – Т. 2 : Г–К. – С. 158–159. 

207. Каразін Василь Назарович // Українська літературна 

енциклопедія : в 5 т. / Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, Вид-во «Укр. 
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Рад. енциклопедія» ім. М. П. Бажана. – Київ, 1990. – Т. 2 : Д–К. – С. 408–

409. 

208. «Между Родиной и небом» // Лит. обозрение. – 1990. – № 12. – 

С. 48–51. – Рец. на кн.: Колокол : стихотворения / Б. Чичибабин. – Москва : 

Совет. писатель, 1989 ; Мои шестидесятые : стихотворения / Б. Чичибабин. 

– Киев : Днипро, 1990. 

209. Символическое у Чехова в контексте исканий русской 

философской мысли начала ХХ века // А. П. Чехов в культуре ХХ века (к 

130-летию со дня рождения) : тез. докл. конф. / Науч. совет по истории 

мировой культуры АН СССР, Чехов. комис. – Москва, 1990. – С. 24. 

210. Храм поета. Нові книжки Бориса Чичибабіна // Прапор. – 1990. 

– № 12. – С. 160–165. 

 

1991 
211. Звезда Берроуза // Тарзан / Э. Берроуз. – Харьков, 1991. – 

С. 209–212. 

212. Любовь Евгеньевна // Октябрь. – 1991. – № 2. – С. 205–207. – 

Рец. на кн.: Воспоминания / Л. Е. Белозерская-Булгакова. – Москва, 1989. – 

223 с.  

 

1992 
213. Микалоюс Чюрленис: «Чувствовать свет в своих ладонях» / 

Игорь Тарлин // Бурсац. спуск. – 1992. – № 1. – С. 220–223.  

214. [О мнении харьковчан: лучший актер, режиссер, ведущий] // 

Бурсац. спуск. – 1992. – № 1. – С. 217–218. 

215. Первая ссылка Пушкина и В. Н. Каразин // Рус. лит. – 1992. – 

№ 1. – С. 95–113. – Библиогр.: с. 110–113. 

216. [Примечания] // Собрание романов / Л. Буссенар. – Москва, 

1992. – Т. 4, ч. 1, 2. – 288 с. – Текст в подстроч. примеч. 

217. «Собаки», «козлы», «веверлеи» : [история сб. пародий «Парнас 

дыбом» (Харьков, 1920-е гг.)] / Игорь Тарлин // Бурсац. спуск. – 1992. – 

№ 1. – С. 210–213.  

218. «У поэтов жребий странен...» : неизвест. о жизни и гибели 

Д. Кедрина // Бурсац. спуск. – 1992. – № 1. – С. 225–236 : ил. 

219. «Харьковский Демокрит» (1816) / вступ. ст. и подгот. текстов 

И. Лосиевского // Бурсац. спуск. – 1992. – № 1. – С. 237–244 : ил.  
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220. «Харьковский Демокрит» (1986) // Чумац. шлях. – 1992. – № 1. 

– С. 250. 

 

1993 
221. Задуматься над «причиною самих себя» : [культура Украины в 

постсовет. перспективе] // Порубежье. – 1993. – № 2 (авг.). – С. 4–5 : портр. 

222. О переводчике [В. Г. Финке] // Собрание романов / Л. Буссенар. 

– Москва, 1993. – Т. 5. – С. 153–154. 

223. Первый антивоенный роман ХХ века // Собрание романов / 

Л. Буссенар. – Москва, 1993. – Т. 9. – С. 449–460. 

224. [Примечания] // Собрание романов / Л. Буссенар. – Москва, 

1993. – Т. 5, ч. 3. – 320 с. – Текст в подстроч. примеч. 

225. Русская лира с Украйны: русские писатели Украины первой 

четверти XIX века : [монография]. – Харьков : Око, 1993. – 224 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 180–211. – Электрон. аналог: URL: 

http://iudnsynr.bbbi.net/category-gnoigj-8/rguiwm-38.html?i=1 (дата 

обращения: 07.09.2017). 

226. Символическое у Чехова в контексте исканий русской 

философской мысли начала ХХ века // Чеховиана: Чехов в культуре 

ХХ века : ст., публ., эссе / РАН, Науч. совет по истории мировой культуры. 

– Москва, 1993. – С. 32–40. – Библиогр.: с. 39-40.  

227. Харьковские премьеры: (Из истории прижизненных 

постановок пьес Чехова) / И. Я. Лосиевский, А. В. Попов // Чеховские 

чтения в Ялте: Чехов в меняющемся мире : сб. науч. тр. / М-во культуры 

России, Ин-т мировой лит. РАН, Рос. гос. б-ка, Дом-музей А. П. Чехова в 

Ялте. – Москва, 1993. – С. 39–54. – Библиогр. в подстроч. примеч. 

228. Orbi et Gorbi : [о горбачев. времени] / Игорь Яковенко // 

Порубежье. – 1993. – № 2. – С. 3.  

 

1994 
229. «Присутствие идеала». Чехов и русский филофско-

художественный ренессанс начала ХХ в. : [очерки] / Харьк. гос. науч. б-ка 

им. В. Г. Короленко ; Харьк. лицей № 89. – Харьков, 1994. – 48 с. – 

Библиогр. в конце глав. – Содерж.: «Присутствие идеала». Чехов в оценке 

Д. Н. Овсянико-Куликовского; Символическое у Чехова в контексте 

исканий русской философской мысли начала ХХ века; «Чеховский» миф 

Андрея Белого; Чехов и Ахматова: история одной «невстречи». 
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увековечение памяти о Б. Чичибабине в Харькове] // Лит. газ. – 1995. – 24 
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380. «Уходим о зимней поре» : [памяти Б. Чичибабина] // Время. – 
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1997 
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С. 3 : ил. – Рец. на кн.: Листобой / С. Минаков. – Харьков : Крок, 1997. – 

177 с. 

382. Притяжение Города, притяжение Времени: размышления после 

«Корректора» [романа Лео Яковлева] / Игорь Константинов // Веч. 

Харьков. – 1997. – 2 окт. (№ 122). – С. 3. 

383. Те саме // Еврейский мир / Ассоц. гуманист. иудаизма. – 

Москва ; Харьков, 1997. – № 21/22. – С. 22–23. 

384. Пушкин до и после 1999 года // Веч. Харьков. – 1997. – 5 июня 

(№ 63). – С. 3 : ил. – Рец. на кн.: Семинарий по Пушкину / Л. Г. Фризман. – 

Харьков : Энграм, 1995. – 367 с. 

385. Сияние Серебряного века : [о лекциях петербург. 

литературоведа М. М. Кралина и выст. автогр. и кн. поэтов нач. ХХ в. в 

ХГНБ] // Веч. Харьков. – 1997. – 20 нояб. (№ 138). – С. 3.  

 

1998 
386. Внимание: «Корректор»! : [о романе Лео Яковлева] / Игорь 

Палий // Вестн. региона (Одесса). – 1998. – 7 февр.  

387. Уроки польского Гулака-Артемовcкого : [страницы биогр. 

выдающегося укр. поэта П. П. Гулака-Артемовского] // Веч. Харьков. – 

1998. – 23 июня (№ 71). – С. 3 : ил.  

 

1999 
388. Веселый визит к динозавру // Панорама. – 1999. – 22 мая 

(№ 21). – С. 14 : ил. – Рец. на кн.: В стрессе от Несси : лит. пародии / 

В. Рубанович. – Харьков : Фолио, 1999. – 247 с. 

389. Свет «Вечери»: новая книга Сергея Шелкового // Панорама. – 

1999. – 14 авг. (№ 33). – С. 14. – Рец. на кн.: Вечеря : стихи / Сергей 

Шелковый. – Харьков : Крок, 1999. 
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2000 
390. Вослед Дедалу // Время. – 2000. – 3 февр. (№ 15). – С. 3. – Рец. 

на кн.: Skrzydło Dedala: szkice, rozmowy o poezіj i kulturze ukraińsкiej lat 50–

90 XX wieku / В. Bakuła. – Poznań, 1999. – 385 s. 
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391. Поэты в «Диком Поле» : [антол. стихов рус. поэтов Украины 

конца ХХ в.] // Время. – 2001. – 20 марта (№ 31). – С. 4. – Без подписи авт. 

 

2002 
392. Он мыслил свободно: к 90-летию со дня рождения Марка 

Чернякова : [харьк. филолог и педагог] // Харків’яни. – 2002. – 20 – 26 трав. 

(№ 20). 

393. Те саме // Шалом. – 2003. – № 3.  

394. «Тона серьезность и звука подкожное чувство...» // Панорама. – 

2002. – 9 серп. (№ 31). – С. 14. – Рец. на кн.: Воздушные коридоры / 

С. Шелковый. – Харьков : Майдан, 2002. – 131 с. 

 

2003 
395. Говорят автографы : [коллекция кн. с автогр. в ХГНБ] // 

Слобода. – 2003. – 21 февр. (№ 15). – С. 10 : ил. 

396. Не сливаясь со временем. 70 лет исполнилось харьковскому 

писателю Лео Яковлеву / Юрий Шаповалов // Слобід. край. – 2003. – 

22 листоп. (№ 222). – С. 10 : фот.  

397. Не совсем юбилейное, или Сны о Харькове : [краевед. очерки] / 

Станислав Минаков, Игорь Лосиевский // Слобід. край. – 2003. – 18 жовт. 

(№ 197). – С. 3 : портр. ; 25 жовт. (№ 202). – С. 3 : ил. 

398. Свет, преображающий лица : [о поэзии Е. Ольшанской] // 

Время. – 2003. – 6 дек. (№ 135). – С. 4. 

 

2004 
399. Афоризмы и исторические максимы Василия Ключевского // 

Слобід. край. – 2004. – 3 лип. (№ 123). – С. 7 : ил. 

400. За рядком метричної книги : [у метрич. кн. с. Основи за 1774 – 

1823 рр. (із фондів ХДНБ) знайдені нові відомості про Г. Ф. Квітку-
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Основ’яненка та членів його родини] // Слобід. край. – 2004. – 28 лют. 

(№ 40). – С. 7 : іл. 

401. Кому пам’ятник? : [з приводу встановлення пам’ятника міфіч. 

героєві Харку до 350-річчя Харкова] // Слобід. край. – 2004. – 1 лип. 

(№ 121). – С. 4. 

402. «К тебе, пустынный Коктебель…» : [о поэте и краеведе Николае 

Васильевиче Лезине (1893 – 1967), по арх. док., хранящимся в ХГНБ] // 

Слобід. край. – 2004. – 28 серп. (№ 161). – С. 9 : ил. 

403. Перша поема про Слобожанщину : [кн. Я. Орновського у 

фондах ХДНБ, присвяч. роду слобід. полковників Донців-

Захаржевських] // Слобід. край. – 2004. – 6 берез. (№ 45). – С. 9 : іл. 

404. Проти «Харка» – заради Харкова : [про пам’ятник засновникам 

міста] / І. Я. Лосієвський та ін. // Слобід. край. – 2004. – 20 лип. 

405. Среди стихий // Слобід. край. – 2004. –14 лют. (№ 30). – С. 10 : 

фот. – Рец. на кн.: Стихии / С. Шелковый. – Харьков : Майдан, 2003. – 

250 с. 
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409. Борису Алексеевичу Чичибабину : [стихи] / Игорь Тарлин // 
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414. Июнь на Миранде // Корректор : ист. роман / Л. Яковлев. – 

Харьков, 1995. – С. 251–253. – Без подписи. 
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416. «...К ней Пушкин лицейский вчера заходил...»; Последнее 

возвращение : [стихи] / Игорь Тарлин // Анна всея Руси. Жизнеописание 

Анны Ахматовой : [монография] / Игорь Лосиевский. – Харьков, 1996. – 
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Содерж.: «Замрет – и очнется, начнет отзываться…»; В час 
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«Мне душно – и, Бога ради, воды…»; 1. «Бывают дни, как дверные 
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альбом. – Киев, 1999. – С. 82. 

 

2000 
421. «Замрет и очнется, начнет отзываться…» : [стихи] // Прекрасны 
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[стихи] // Бібл. форум України. – 2004. – № 4. – С. 64. 
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424. «Развеян Словом предрассветный дым…» : [стихи] // Слобід. 

край. – 2004. – 5 черв. (№ 104). – С. 9 : портр. – У змісті: «Нелепо – 

Пушкин после сорока…»; «Разодран в клочья век твой золотой…»; 
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[монография] / Игорь Лосиевский. – Харьков, 2005. – С. 145–147. 
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79 с. : портр. – Содерж.: «Я приходил, когда не мог прийти…»; На окраине 

ХХ века; Сон о дворе; Семидесятники; О старухе, просящей копеечку; «В 

толпе – на стылых улицах декабрьских…»; Борису Чичибабину – к 70-

летию; 1 января 2000; Ночью; Инопланетянин; «Носятся годы – в конской, 
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Реставраторы; Аполлонию; «Империя готовится к обвалу…»; Памяти 
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2010 
431. Еленинская, 24 : [стихи] // Харьков. Трудное слово ПОБЕДА : 
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Слов’янська Поетична Премія» 2013 : зб. поезій. – Харків, 2014. – С. 120–

124. – У змісті також: «Природа – своенравный зверь»; «Хрустящая 

россыпь вчерашнего снега…»; Полеты в снах; «Все суета. К ее родным 

бокам…»; «Когда пропаду – к рукам твоим припаду…»; Мост через 

Беслетку. – Електрон. аналог: URL: http://repository. 
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Алупка; Поэт и сахар; Памяти Огарева; Молитва со словарем; Еленинская, 
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пространства и света...; 14 июля 1999; Имажинисты; Черный дятел долбит 
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2015. – С. 111–114. – У змісті також: Масленица; Предсказание; 

Имажинисты; На мотив Леопольда Стаффа. – Електрон. аналог: URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36039/1/Book_2015_ 

Shelkovyi_Druhyi_konkurs.pdf (дата звернення: 4.06.2019). 

438. Ночью : [стихи] // Третій конкурс «Міжнародна Слов’янська 

Поетична Премія» 2015 : зб. поезій. – Харків, 2015. – С. 109–113. – У змісті 

також: «Носятся годы – в конской, морской ли пене...»; «Думай, что 

хочешь, Познань...»; Поэт и сахар. 

 

2017 
439. Колонна : шестьдесят стихотворений. – Харьков : Курсор, 

2017. – 100 с. – Содерж.: Элегии: 1. «Пасмурных дней неуютная проза…»; 

2. «Мне нравится эта поющая пара…»; Бессонница; Звезда Сириус; 
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Масленица; Сосед; «Я на многое в мире закрыл глаза…»; Предсказание; 

Ожидание; Русская речь; Воспоминание о Крыме; Карадаг; «В расщелинах 

даже летом – лед…»; Полет; «Прижился плющ, алупкинский дружок…»; 

Тоска по Югу (песенка); Чайхана; Педагогическое; Весна 2014; «Никакой 

из меня петербуржец…»; Имажинисты; Попытка разговора с Эмили 

Дикинсон; 14 июля 1999; Апология птиц; Удод; «Пой, мой кенар 

золотой…»; Время жуков; Свадьба жуков (энтомологический мемуар); 

Болотная черепаха (мемуар о 1959 годе); Ящерица; «В роще и поле, в 

овраге, у рва…»; Инфузория-Туфелька (школьный мемуар); Лайон; 

Просьба; «Наглотался пространства и света…»; На мотив Леопольда 

Стаффа; Фотоснимок 1970 года; «Высшие Силы знали, нам прочертив 

судьбу…»; Полковник Бобров; Пессимистическое; Война миров (невеселая 

притча); Российская фантасмагория; Князь Петр Андреич; Римская фреска; 

Колонна; Песня Харальда Сурового о любви к Елизавете Ярославне; 

Корабельный лес (последняя картина И. И. Шишкина); «Грянуло утро – 

какой ослепительный свет!..»; Фоны гравюр Дюрера; Матенадаран; 

Подарок; Как я не стал живописцем; Как я не стал пианистом; Археология 

и музыка; Одесская картинка; Больница; Как последняя вспышка; 

Воспоминание о жизни; Villa nova; «За слоем слой разъять – зеленый, 

голубой…». 

440. Элегии : [стихи] // Четвертий конкурс «Міжнародна 

Слов’янська Поетична Премія» 2016 : зб. поезій. – Харків, 2017. – С. 131–

136. – У змісті також: 1. «Пасмурных дней неуютная проза...»; 2. «Мне 

нравится эта поющая пара...»; Русская речь; Воспоминания о Крыме. 

441. Стихи [Электронный ресурс] // Новый Континент : лит.-

художеств. альм. : сайт. – Электрон. дан. – 2017. – 25 июня : портр. – URL: 

http://www.kontinent.org/igor-losievskii-stihi/ (дата обращения: 4.07.2017). – 

Загл. с экрана. – Содерж.: Элегии: 1. «Пасмурных дней неуютная проза...»; 

2. «Мне нравится эта поющая пара...»; Масленица; Предсказание; Русская 

речь; Чайхана; Болотная черепаха (мемуар о 1959 годе); Одесская 

картинка. 

 

2018 
442. «О смерти есть множество врак...» : [стихи] // Признание в 

любви / Борис Чичибабин. – Киев, 2018. – С. 293.  

443. Укрощение зверя (школьный мемуар) : [стихи] // П’ятий 

конкурс «Міжнародна Слов'янська Поетична Премія» 2017 : зб. поезій. – 
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Харків, 2018. – С. 169–173. – У змісті також: Клоп-солдатик (песенка); Как 

веселились предки (почти с английского). – Електрон. аналог: URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/35690/1/Book_2018_ 

Shelkovyi_Piatyi_konkurs.pdf (дата звернення: 4.06.2019). 

 

2019 
444. Как последняя вспышка : стихи из трех книг. – Харьков : 

Курсор, 2019. – 332 с. – Содерж.: Колонна. Элегии чисел: 1. «Пасмурных 

дней неуютная проза…»; 2. «Мне нравится эта поющая пара…»; 3. «Не 

проиграем, если остаток отрубят...»; 4. «Мир спит, но как хорош 

младенческий снежок...»; Звезда Сириус; Масленица; Сосед; «Я на многое 

в мире закрыл глаза…»; Предсказание; Ожидание; Русская речь; 

Воспоминание о Крыме; Карадаг; «В расщелинах даже летом – лед…»; 

Полет; Поэт на пляже; «Прижился плющ, алупкинский дружок…»; Тоска 

по Югу (песенка); Чайхана; Восточное: 1. Из Руми; 2. «Ты из глубин и 

далей голубых...»; 3. «Заметил как-то Рудаки...»; 4. «Поэт впросак попал, 

крича: «Полмира...»; 5. Из Джами; Педагогическое; Весна 2014; «Никакой 

из меня петербуржец…»; Имажинисты; Попытка разговора с Эмили 

Дикинсон; 14 июля 1999; Апология птиц; Попугай профессора Шамбинаго 

(филологическая притча); «Пой, мой кенар золотой…»; Удод; Клоп-

солдатик (песенка); Время жуков; Свадьба жуков (энтомологический 

мемуар): 1. «O, Lethrus apterus, жук мировой...»; 2. «Кравчики – 

колониальный народ...»; 3. «Из книжек я вычитал, что они...»; 4. «Мой 

добрый знакомый, жучина-вдовец...»; 5. «Давно это было – две жизни 

назад...»; Болотная черепаха (мемуар о 1959 годе); Ящерица; «В роще и 

поле, в овраге, у рва…»; Инфузория-Туфелька (школьный мемуар); 

Укрощение зверя (школьный мемуар); Лайон; Просьба; «Наглотался 

пространства и света…»; На мотив Леопольда Стаффа; Фотоснимок 1970 

года; «Высшие Силы знали, нам прочертив судьбу…»; Полковник Бобров; 

Пессимистическое; Война миров (невеселая притча); Мизантропическое; 

Российская фантасмагория; Князь Петр Андреич; Как веселились предки 

(почти с английского); Старые открытки; Короленко; «Чтоб разум 

сохранить»; «Жил-был поэт Валерий Брюсов...»; Римская фреска; Колонна; 

Песня Харальда Сурового о любви к Елизавете Ярославне; Фоны гравюр 

Дюрера; Корабельный лес (последняя картина И. И. Шишкина); 

Матенадаран; «Грянуло утро – какой ослепительный свет!..»; Подарок; Как 

я не стал живописцем; Как я не стал пианистом; Как я перестал быть 
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актерем; «В гробокопательском экстазе...»; Одесская картинка; В 

Карачевке; Как последняя вспышка; Воспоминание о жизни; Villa nova; 

«За слоем слой разъять – зеленый, голубой…»; Долгие проводы. «Я 

приходил, когда не мог прийти…»; На окраине ХХ века: 1. «Вот ужас 

городской, привычен, узнаваем…»; 2. «За женщиной, усталой, 

посеревшей…»; 3. «Вот оно – полуживое опровержение…»; Сон о дворе; 

Семидесятники; О старухе, просящей копеечку; «В толпе – на стылых 

улицах декабрьских…»; «Жесты, взгляды – теперь втихаря у прохожих 

краду...»; Борису Чичибабину к 70-летию; 1 января 2000; Ночью; 

Инопланетянин; «Носятся годы – в конской, морской ли пене…»; «Твой 

взгляд – монахинь строгий ряд…»; Молитва со словарем; Еленинская, 24; 

Карповский сад; «Вокзала сквозные огни…»; «За пазухой камень?...»; 

«Ночь нараспашку…»; «Улицы эти мною проходят, мною и живы…»; 

Орион («Два огня, ослепительно молодых...»); Сочи 1960; Одесса 1968; 

«Прощай, Капитан, – на месте пустом…»; Тритонов сонет; «Думай, что 

хочешь, Познань…»; О Дамах былых времен; Памяти Л. И. Кедриной; «Не 

мне тебя итожить…»; Муза черновиков; «Спят стихи в потертом 

переплете…»; «Нелепо – Пушкин после сорока…»; Его современник; 

«Разодран в клочья век твой золотой…»; Алупка; Памяти Огарева; Анна 

Горенко; Цех поэтов; Последнее возвращение; Поэт и сахар; Франческо 

Петрарке к 700-летию; «Босх мне кажет Содом…»; Случай с Набоковым; 

Реставраторы; Аполлонию; Песни Аполлония: 1. «Родос моей души...»; 

2. «Плывут Гомера корабли...»; «Империя готовится к обвалу…»; Памяти 

Булата Окуджавы; Сорокалетие; Исповедь и молитва; Смерть филолога; 

Яйла; Китайская роза; Разговоры с соседом Олежкой (трех лет): 1. «Жить 

никогда не поздно…»; 2. «Никогда не говорили о смерти…»; 3. «– Вот 

игрушки мои и книжки...»; «Ты жизнь или небыль…»; Итака. 

1. Предзимние воспоминания о Коктебеле; В час предрассветный; Вьюны; 

«Годы вспять идут и бродят…»; «Когда пропаду – к рукам твоим 

припаду…»; Итака; «Разомкнув ожиданий круг…»; Орион («Забыл я о 

боли и Боге...)»; Диалог; «О смерти есть множество врак…»; Иосифу 

Бродскому вдогонку: 1. «От гибели шагах, наверно, в четырех...»; 2. «Мой 

друг спешит, от смерти так далек...»; «Побеседуем – пустяки…»; «Все 

суета. К ее родным бокам…»; «Глубоководной рыбе...»; «Не пить ни капли 

крови...»; «Какая бездна смысла…»; «Когда бы так: ни тени позы…»; 

«Меня приручали – как нежно меня приручали...»; Спасение стрижа: 

1. «Недолго оперенье зрело...»; 2. «В таком полете страха нет...»; 3. «Под 

облаками стриж бывал…»; 4. «Бывает так: чернеет Небо…»; 5. «А по 
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бульвару шел художник…»; 6. «Наука эта не сложна…»; 7. «Опять в 

прозрачной синеве…»; Там, где ласточка: 1. «Мне показалось – странные 

дела!..»; 2. «Ты залетела в город лишь вчера,...»; 3. «Ты ночевала в куполе 

собора...»; 4. «Сентябрьский ливень хлынул тяжело…»; 5. «Провал двора, 

как пропасть, подо мной...»; 6. «Утро хмурит седые брови...»; 7. «Вы, 

живущие в маете...»; «Мне холодно – Бога ради, огня!..»; Бывают дни: 

1. «Бывают дни, как дверные глазки…»; 2. «В этом нет моей правоты…»; 

3. «Когда-нибудь войдем с тобою…»; 4. «Если опять моросит…»; 1837; 

«Затих, как Эол в янтаре...»; Зеркало для Марины: 1. «Ты – набережная, 

когда во мне клокочет...»; 2. «Замахнуться высотой...»; 3. «Мир, как парус 

распахнут...»; 4. «Смиренным взглядом – безъязыким…»; Навстречу; 27-

33-37; Случай с машинисткой; Музыка в сухумском автобусе; Вечерний 

пляж; Мост через Беслетку; Нахвамдис; На полях Аполлинера: 

1. «Посмертных книг не бывает...»; 2. «Когда огненные пчелы...»; 

2. Ночные вопросы; Астральная ода; И рече Господь; Одинокий близнец; 

«Зеркала меня иначат…»; Достоевский; Предболье: 1. «Стою теперь перед 

тобою...»; 2. «А во сне я увидел другие глаза...»; 3. «Будь, как обруч, 

звонок и упруг...»; «Словами в небо тычется...»; 3. «Природа – 

своенравный зверь…»; «Без памяти, без тропок – напролом...»; «Вал за 

валом…»; «Дождь мечтает о переводчике...»; «Хотелось майским быть 

дождем...»; «Сережек нежные тела...»; Этюд; Саржин Яр; «Рукой – по коре 

вековой...»; Травяная песенка; Сев одуванчика; «Сбил паутинки меж 

стволов...»; Повестка леснику; Смерть охотника; Кровь на лапах; 

Крымские пятистишия (1–42); Лес над Большой Ялтой; «Воздух чист...»; 

Морской сонет; «Скоро случится осень…»; Проводы листьев; 

«Позолоченные тропы, холода...»; «Хрустящая россыпь вчерашнего 

снега…»; Апология кота; «Из музыки твоей, гроза…»; «когда-нибудь на 

аспидной доске…»; 4. Предок; Петр правит азбуку; Донец-город; Андрей 

Рублев во Владимире; Феофан Грек: 1. «Два-три мазка – и возникает 

лик...»; 2. «Дело не в том, чтобы где-то...»; «такая болезнь – врастая…»; 

Старые мастера; Полеты в снах; Рот истины; Складки; Монтень; Лаокоон; 

Memento et crede; Амфоры; «Да не стоит убиваться…». 

445. Ночные вопросы : [стихи] // Шостий конкурс «Міжнародна 

Слов’янська Поетична Премія» 2018 : зб. поезій. – Харків, 2019. – С. 132–

135. – У змісті також: Достоевский; «Чтоб разум сохранить...»; Короленко. 
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1985. – 2 квіт. (№ 40). – С. 4 : портр. 

 

1986 
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455. Политики, читайте Короленко : [о рукопис. наследии 
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№ 11 (84). – S. 6. – Пер. назви: Навчався від познанян. 
Розповідь І. Я. Лосієвського про фонд полоніки у ХДНБ, про свою 
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в Харкові, Пол. Дім у Харкові ; [уклад.: М. Жур, І. Журавльова ; наук. ред. 

І. Я. Лосієвський]. – Харків : Майдан, 2008. – 432 с. : іл. – (Польський 

альманах ; зб. 3). 

Див. також №№ 485, 500, 511. 

 

2008 
517. Автографи діячів науки та культури на книгах із фондів 

Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : тексти, 

факс., біобібліогр. матеріали / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; 

[упоряд. та авт. передм. І. Я. Лосієвський]. – Харків : Харків. приват. музей 

міськ. садиби, 2008. – 324 с. – (Харківські колекції ; вип. 1). 

518. Михайло Красиков – вчений, краєзнавець, поет : біобібліогр. 

покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: 

Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик ; наук. ред. І. Я. Лосієвський]. – Харків, 

2008. – 103 с. – (Краєзнавці Слобожанщини). 

Див. також №№ 485, 511. 

 

2009 
519. Костянтин Горський (1859–1924) : [матеріали] міжнар. наук.-

твор. конф. «Пам’яті Костянтина Горського» (до 150-річчя від дня 

народж.) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка, Ген. 

консульство Республіки Польща в Харкові, Пол. Дім у Харкові, Харків. 
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держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського ; [наук. ред. 

І. Я. Лосієвський]. – Харків : Майдан, 2009. – 248 с. : іл. – (Польський 

альманах ; зб. 4). 

520. Низовий, М. А. Вступ до книгознавства : навч. посіб. / 

М. А. Низовий ; [рец.: І. Я. Лосієвський та ін.] ; Харків. держ. акад. 

культури. – Київ : Кондор, 2009. – 142 с. 

Див. також № 485. 

 

2010 
521. «Рідній Короленківській бібліотеці»: з колекції книг – дарунків 

авторів, укладачів та видавців Харківській державній науковій бібліотеці 

ім. В. Г. Короленка : альбом / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; 

[упоряд. І. Я. Лосієвський]. – Харків : Сага, 2010. – 70 с. 

522. Софія Богданівна Шоломова : (до 70-річчя від дня народж.) : 

біобібліогр. покажч. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка 

ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. В. О. Ярошик ; наук. ред. І. Я. Лосієвський]. – 

Харків, 2010. – 107 с. – (Краєзнавці Слобожанщини). 

523. Толстой, Л. Н. Дневник для одного себя, 1907–1910 / сост.: 

И. Лосиевский, И. Клех. – Москва : Ламартис, 2010. – 344 с. 

Див. також № 485. 

 

2011 
524. Автографи видатних митців у зібраннях Харківської державної 

наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Колекція О. Л. Сарани : [факс., 

біобібліогр. матеріали / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка 

ім. В. Г. Короленка» ; упоряд., авт. передм. І. Я. Лосієвський]. – Харків : 

Харків. приват. музей міськ. садиби, 2011. – 157 с. : факс., іл. – (Харківські 

колекції ; вип. 3). – Бібліогр. в передм. – Алф. покажч. : с. 139–151. – 

Електрон. аналог: URL: http://bit.ly/1Ro7yDK (дата звернення: 24.05.2016). 

525. Від ХІХ до ХХІ століття: трансформація бібліотек у контексті 

розвитку суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12–

14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка 

ім. В. Г. Короленка» ; [редкол.: І. Я. Лосієвський та ін.]. – Харків : ІРІС, 

2011. – 367 с. – До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка. 

Див. також № 485. 
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2012 
526. Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство 

бібліотек у регіональному інформаційному просторі : матеріали ХV 

всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 11 жовт. 2012 р. / Харків. держ. наук.  

б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня 

(філ.) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [редкол.: І. Я. Лосієвський та ін.]. – Харків, 

2013. – 286 с. – Електрон. аналог: URL: http://ru.calameo. 

com/read/00063294555ec7639b8fa (дата звернення: 24.05.2017). 

527. Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : до 140-

річчя від дня народж. Л. Б. Хавкіної: (за матеріалами Міжнар. наук. читань 

з нагоди 105 річниці відділу бібліотекознавства) / Держ. закл. «Харків. 

держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: 

І. Я. Лосієвський та ін.]. – Харків : Фоліо, 2012. – 155 с. : фот. – Бібліогр. 

наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: http://bit.ly/1WF1cIJ (дата 

звернення: 11.05.2016). 

Див. також №№ 485, 500. 

 

2014 
Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-

просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 

жовт. 2013 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. 

держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філ.) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; 

[редкол.: І. Я. Лосієвський та ін.]. – Харків, 2014. 

528. Ч. 1. – 263 с. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com-

/read/000632945a4e6116e5419 (дата звернення: 11.05.2017). 

529. Ч. 2. – 258 с. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/ 

read/0006329451e31f2f400d3 (дата звернення: 11.05.2017).  

530. Фотопортрети та автографи діячів мистецтва ХХ ст. з колекції 

поштових листівок та фотодокументів професора О. В. Горілого : [альбом] 

/ Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: О. Я. Ісаєнко, 

К. В. Бондар ; під ред. І. Я. Лосієвського]. – Харків : Харьков. част. музей 

гор. усадьбы, 2014. – 24 с. : іл. – Електрон. аналог: URL: 

http://bit.ly/1X6iSeC (дата звернення: 13.05.2016). 

 

 

 



94 

 

2015 
531. Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: 

формування цифрового регіонального простору» : матеріали XVII міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 окт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка 

ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філ.) 

ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [редкол.: І. Я. Лосієвський та ін.]. – Харків, 2015. – 

288 с. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/ 

read/0006329455833fa115024 (дата звернення: 13.05.2017). 

532. Пам’ятки античної культури у фондах ХДНБ імені 

В. Г. Короленка. Давньогрецькі керамічні клейма IV–II ст. до н. е. : 

колекція О. В. Горілого : [нариси, альбом] / Харків. держ. наук. б-ка 

ім. В. Г. Короленка ; [упоряд.: І. Я. Лосієвський, К. В. Бондар ; фот. 

І. Я. Лосієвського]. – Харків : ІРІС, 2015. – 120 с. : іл., фот. – Бібліогр.: 

с. 13, 19. 

 

2016 
Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: 

інноваційні моделі розвитку» : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка 

ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філ.) 

ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [редкол.: І. Я. Лосієвський та ін.]. – Харків, 2016.  

533. Ч. 1. – 181 с. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/ 0006329455833fa115024 (дата звернення: 

13.05.2017). 

534. Ч. 2. – 237 с. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/ 0006329451002c4739226 (дата звернення: 

13.05.2017). 

535. Шалыганова, А. Л. Правление Харьковской общественной 

библиотеки, 1885–1918 : биобиблиогр. слов. / Алла Людвиговна 

Шалыганова ; [науч. консультанты: И. Я. Лосиевский и др.]. – Харьков : 

Федорко, 2016. – 327 с. : ил. 

Див. також № 500. 

 

2017 
Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція 

до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ 
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Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. / Харків. держ. 

наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. 

від-ня (філ.) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [редкол.: І. Я. Лосієвський та ін.]. – 

Харків, 2017. 

536. Ч. 1. – 290 с. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/ 000632945022de4d1dca6 (дата звернення: 

07.09.2017). 

537. Ч. 2. – 216 с. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/ 000632945ec25530693b1 (дата звернення: 

04.12.2017). 

 

2018 
Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: 

динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. 

наук.-практ. конф. Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка 

ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня 

(філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [редкол.: І. Я. Лосієвський та ін.]. – Харків, 

2018. 

538. Ч. 1. – 185 с. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/00063294588ad4a133164 (дата звернення: 

25.06.2019). 

539. Ч. 2. – 191 с. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/0006329451fff17e48fd7 (дата звернення: 

25.06.2019). 

 

4  ОФІЦІЙНЕ ОПОНУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЙ 

 

1989 
540. Мацапура, В. И. Восприятие творчества А. С. Пушкина на 

Украине в дореволюционный период (проблема читателя) : автореф. дис. ... 

канд. филол. наук : 10.01.01 / Мацапура Валентина Ивановна ; Ин-т лит. 

им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 17 с. 
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1990 
541. Черный, И. В. Исторический роман М. Н. Загоскина : автореф. 

дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Черный Игорь Витальевич ; Харьков. 

гос. пед. ин-т им. Г. С. Сковороды. – Харьков, 1990. – 15 с. 
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542. Плосконенко, Е. А. Комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль» в 
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гос. пед. ин-т им. Г. С. Сковороды. – Харьков, 1993. – 16 с. 

 

2000 
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27 с. 

 

2001 
546. Панова, М. В. Шляхи формування самообразу автора в 

українській та російській художній культурі першої половини 19 століття : 
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550. Гомон, А. М. «Сміховий світ» прози Леоніда Андрєєва : 
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Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2004. – 19 с. 
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1908 рр. (збірки «Золото в лазури» та «Пепел») : автореф. дис. ... канд. 

філол. наук : 10.01.02 / Косолапова Тетяна Миколаївна ; Харків. нац. ун-т 
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Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – 18 с. 

 

2011 
559. Братченко, О. В. Творчість Я. П. де Бальмена та російська 

романтична проза першої половини ХІХ століття : автореф. дис. ... канд. 

філол. наук : 10.01.02 / Братченко Оксана Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-

т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2011. – 20 с. 

560. Мунтян, О. Б. Драматургія З. М. Гіппіус : автореф. дис. ... канд. 

філол. наук : 10.01.02 / Мунтян Олена Борисівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2011. – 20 с. 

 

2012 
561. Кирпа, О. О. Автобіографічна проза в російській літературі 

кінця ХХ – початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 

10.01.02 / Кирпа Ольга Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2012. – 20 с. 

 

2015 
562. Бєлоус, А. В. «Стихотворения (1883–1887)» 

Д. С. Мережковського в контексті російської поезії 1880-х рр. : автореф. 

дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Бєлоус Антоніна Вікторівна ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2015. – 19 с. 

563. Дубініна, Л. А. Поетика малої прози В. Я. Брюсова 1900–1910-х 

років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Дубініна Любов 

Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 20 с. 
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564. Поддубко, Ю. В. Мотивно-образна система лірики О. Кушнера : 

автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Поддубко Юлія Віталіївна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2015. – 20 с. 

 

2016 
565. Галаган, Я. В. Лірична творчість М. Д. Рахліної: репрезентація 

традиції, інтертекст : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Галаган 

Яна Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2016. 

– 20 с. 

 

5 ДЖЕРЕЛА ПРО ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ І. Я. ЛОСІЄВСЬКОГО 

 

5.1 БІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

1984 
566. Лауреаты «Литературной Росcии» за 1983 год […] Игорь 

Лосиевский : [за публ. «Неизвестное письмо Пушкина», «Вдохновение 

против кривосудия», «Пушкин и Дорохов»] // Лит. Россия. – 1984. – 1 янв. 

(№ 1). – С. 11 : портр.  

 

1992 
567. Игорь Лосиевский : [биогр. справка] // Бурсац. спуск. – 1992. – 

№ 1. – С. 224 : портр. 

 

1996 
568. Гетьманець, М. Ф. Лосієвський Ігор Якович : [біогр. довідка] / 

М. Ф. Гетьманець // Літературна Харківщина : довідник. – Харків, 1996. – 

С. 62. 

 

1998 
569. Лосиевский (псевд. – Тарлин) Игорь Яковлевич : [биогр. 

справка] // Антология современной русской поэзии Украины / ред.-сост. 

М. Красиков. – Харьков, 1998. – Т. 1. – С. 247–248. 
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2001 
570. Ігор Лосієвський : [біогр. довідка] // Хрестоматія з літератури 

рідного краю. – Харків, 2001. – С. 342. 

571. Лосиевский Игорь Яковлевич [Электронный ресурс] : [биогр. 

справка] // Энциклопедиум : сайт. – Электрон. дан. – [2001]. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/termin/1593852 (дата обращения: 18.07.2017). – Загл. 

с экрана. 

572. Те саме // Академик : сайт. – Электрон. дан. – [2001]. – URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/73523/%D0%9B%D0%BE%D1

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

(дата обращения: 10.06.2019). – Назв. с экрана. 

573. Те саме // Краткие биографии : сайт. – Электрон. дан. – [2001]. – 

URL: https://biographiya.com/losievskij-igor-yakovlevich/ (дата обращения: 

10.06.2019). – Назв. с экрана. 

 

2002 
574. Деятели науки, образования и культуры […] Лосиевский Игорь 

Яковлевич // Харьковчанин года 2002 : регион. рейтинг-проект. – [Харьков, 

2002]. – С. [14]. 

 

2003 
575. Игорь Лосиевский : [биогр. справка] // Письменники Харкова : 

довідник / Харків. від-ня Укр. літ. фонду, Схід.-Укр. біогр. ін-т, Харків. 

філ. Акад. держ. упр. при Президенті України. – Харків, 2003. – С. 261–

262 : портр. 

576. * Лосиевский Игорь Яковлевич : [биогр. ст.] // Новая Россия: 

мир лит. : энцикл. слов.-справ. : в 2 т. – Москва, 2003. – Т. 1. – С. 809. 

577. Лосієвський Ігор // Письменники – вихованці Харківського 

державного універсітету : бібліогр. довід. – Харків, 2003. – С. 54. 

578. Лосієвський Ігор Якович : [біогр. довідка] // Сто краєзнавчих 

читань : (хроніка та зміст) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – 

Харків, 2003. – Вип. 3. – С. 57. 

 

2004 
579. [Игорь Лосиевский] : [биогр. справка] / Станислав Минаков // 

Слобід. край. – 2004. – 5 черв. (№ 104). – С. 9 : портр. 
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2007 
580. Гетьманець, М. Ф. Лосієвський Ігор Якович : [біогр. довідка] / 

М. Ф. Гетьманець // Літературна Харківщина : довідник / Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2007. – С. 176. 

581. * Немировский, Е. Л. Лосиевский Игорь Яковлевич : [биогр. 

ст.] / Е. Л. Немировский // Иван Федоров и его эпоха : энцикл. – Москва, 

2007. – С. 474. 

582. Про відзначення державними нагородами України працівників 

бібліотечної справи : Указ Президента України, 26.09.2007 р. № 919/2007 : 

витяг // Культура і життя. – 2007. – 24 жовт. 

583. Те саме // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 12. – С. 30. 

584. Те саме // Бібл. планета. – 2007. – № 4. – С. 2.  
Присвоєне почесне звання «Заслужений працівник культури України» 

завідувачеві відділу рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка 

І. Я. Лосієвському за вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи, багаторічну 

сумлінну працю, високий професіоналізм. 
 

2008 
585. [Лосієвський Ігор Якович] : [біогр. довідка] // Хроніка 

Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. 

бюл. – Харків, 2008. – Вип. 4. – С. 32–35. 

586. Чупринин, С. И. Игорь Лосиевский [Электронный ресурс] : 

[биогр. справка] // Сергей Иванович Чупринин. Зарубежье. Русская 

литература сегодня. – Электрон. дан. – Москва : Время, 2008. – URL: 

http://scicenter.online/literatura-russkaya/zarubeje-russkaya-literatura-segodnya-

russkaya.html (дата обращения: 19.07.2017). – Назв. с экрана. 

 

2009 
587. Лосиевский Игорь Яковлевич // Кто есть кто в библиотечно-

информационном мире России и СНГ : справ. : в 3 т. / Федер. агентство по 

науке и инновациям, Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. – 7-е изд., испр. и 

доп. – Москва, 2009. – Т. 2 : К–Р. 

588. Grabowiecki, M. Charkowskie spotkania Karnasiewiczów z 

fotografią w roli głównej... Igor Łosiewski [Zasób elektroniczny] / Marcin 

Grabowiecki // Fotopolis : strona internetowa. – Dane elektroniczne. – 2009. – 

26 paź. : foto. – URL: http://www.fotopolis.pl/newsy-sprzetowe/wydarzenia/ 

8785-charkowskie-spotkania-karnasiewiczow-z-fotografia-w-roli-glownej (datę 
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leczenia: 12.09.2017). – Tytuł z ekranu. – Пер. назви: Харківська зустріч 

Карнасєвича з фото в головній ролі.  
Про І. Я. Лосієвського, рід Лосієвських, старшого брата його діда. 

 

2011 
589. Лосієвський Ігор Якович : [біогр. довідка] // Сто краєзнавчих 

читань : (хроніка та зміст) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – 

Харків, 2011. – Вип. 4. – С. 62. 

590. Лосієвський Ігор Якович : [біогр. довідка] // Українські 

бібліографи. Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія : 

[бібліографія] / Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України». – Київ, 2011. – 

Вип. 3. – С. 75–76. 
 

2014 
591. Лосієвський Ігор Якович, професор, доктор філологічних наук, 

доцент [Електронний ресурс] : [біогр. довідка] // Харківська державна 

академія культури : сайт. – Електрон. дан. – [2014]. – Портр. – URL: 

http://www.ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/ibas/losievskiy.html (дата 

звернення: 11.06.2019). – Назва з екрана.  

 

2015 
592. Игорь Лосиевский [Электронний ресурс] : [биогр. справка] // 

Стихи. ру : сайт. – Электрон. дан. – [2015]. – URL: 

https://www.stihi.ru/avtor/iglos1 (дата обращения: 19.07.2017). – Загл. с 

экрана. 

593. Лосієвський Ігор Якович : [біогр. довідка] // Діалоги у часі й 

просторі: дослідж. і матеріали / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; 

[уклад.: О. І. Вовк, С. М. Куделко]. – Харків, 2015. – С. 181. 

594. Ракитянська, В. Д. Лосієвський Ігор Якович [Електронний 

ресурс] : [біогр. довідка] / Ракитянська Валентина Дмитрівна // Українська 

бібліотечна енциклопедія. Персоналії : сайт / Нац. б-ка України 

ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. дані. – [Київ], 2015. – Портр. – URL: 

http://bit.ly/1TKSD8u (дата звернення: 11.05.2016). – Назва з екрана.  
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2016 
595. Ковальчук, Г. І. Лосієвський Ігор Якович : [біогр. ст.] / 

Г. І. Ковальчук // Енциклопедія сучасної України / [Нац. акад. 

наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. 

НАН України]. – Київ, 2016. – Т. 17 : Лег-Лощ. – С. 684 : портр. – 

Електрон. аналог: URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=56490 (дата 

звернення: 19.07.2017). 

 

2017 
596. Ракитянська, В. Хранитель пам’яті, дослідник, поет, патріот / 

Валентина Ракитянська, Алла Соляник // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 7. – 

С. 42–48 : портр. – Бібліогр.: с. 46–48. 

 

5.2 РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ ТА ПОСИЛАННЯ НА ПРАЦІ 

І. Я. ЛОСІЄВСЬКОГО, ДЖЕРЕЛА ПРО ПРОФЕСІЙНУ  

ТА ГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

1976 
597. Ивашина, Е. С. Научная конференция «Декабристы и русская 

литература» / Е. Ивашина, В. Мильчина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Х. 

Филология. – 1976. – № 3. – С. 90. 
Згадується про виступ студента Харківського державного університету 

І. Лосієвського з доповідями «К вопросу о связях харьковских литераторов с 

декабристами. Новые материалы» и «В. Каразин и первая ссылка А. С. Пушкина». 

 

1984 
598. Запаско, Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталоги 

стародруків, виданих на Україні / Я. П. Запаско, Я. Д. Ісаєвич. – Львів : 

Вища шк. ; Вид-во при Львів. ун-ті, 1984. – Кн. 2, ч. 1. – С. 15. 

Міститься подяка І. Я. Лосієвському за допомогу в підготовці видання. 

 

1986 
599. Кибальник, С. А. Две записки А. И. Тургенева к 

Н. И. Гнедичу / С. А. Кибальник // Временник Пушкинской комиссии. – 

Ленинград, 1986. – Вып. 20. – С. 191–196.  
Є посилання на статтю І. Я. Лосієвського «Неизвестное письмо Пушкина». 
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1987 
600. Звиняцковський, В. Примхи популяризації / Володимир 

Звиняцковський // Вітчизна. – 1987. – № 6. – С. 171–173. – Рец. на кн.: 

Олександр Опанасович Потебня / В. Ю. Франчук. – Київ : Наук. думка, 

1985. – 167 с. 
Розкрито плагіат В. Ю. Франчук, яка у главі своєї праці практично без змін 

використала статтю І. Я. Лосієвського «Александр Потебня и Марин Дринов 

(Эпизоды из истории отечественного славяноведения)», опубліковану в журналі 

«Советское славяновединие» (1982. № 6). 

601. Пушкін і Україна : [про виступ І. Я. Лосієвського у клубі 

книголюбів Центр. наук. б-ки Харків. держ. ун-ту] / [М. М. Красиков] // 

Вечір. Харків. – 1987. – 9 лют. (№ 33). – С. 1. 

602. Kasack, W. Lexikon der Russischen Literatur des 20. Jarhunders / 

Wolfgang Kasack. – Munchen, 1992. – S. 224, 521, 769. – Пер. назви: 

Лексикон російської літератури ХХ століття. 
Посилання на публікації І. Я. Лосієвського. 

 

1989 
603. Вацуро, В. Э. Комментарии / В. Э. Вацуро, В. А. Мильчина // 

Французская элегия XVIII–XIX вв. в переводах поэтов пушкинской поры : 

сб. – Москва, 1989. – С. 654. 
Про атрибуцію вірша Р. І. Дорохова «Одиночество (Из Ламартина)» 

(«Украинский журнал»,1825), яку здійснив І. Я. Лосієвський. 

 

1994 
604. Гомон, М. Л. Русская лира Слобожанщины / М. Гомон // Веч. 

Харьков. – 1994. – 18 янв. (№ 7). – С. 5. – Рец. на кн.: Русская лира с 

Украйны: русские писатели Украины первой четверти XIX века : 

[монография] / Игорь Лосиевский. – Харьков : Око, 1993. – 224 с. 

605. Немировский, Е. Л. Книговедческое обозрение / 

Е. Л. Немировский // Кн. дело. – 1994. – № 6. – С. 66. – Рец. на кн.: Русская 

лира с Украйны: русские писатели Украины первой четверти XIX века : 

[монография] / Игорь Лосиевский. – Харьков : Око, 1993. – 224 с. 

606. [Рейтблат, А. И. Рецензия] // Новое лит. обозрение. – 1994. – 

№ 9. – С. 303. – Подпись: А. Р. – Рец. на кн.: Русская лира с Украйны: 

русские писатели Украины первой четверти XIX века : [монография] / 

Игорь Лосиевский. – Харьков : Око, 1993. – 224 с. 
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607. Тараненко, М. Я. Слобожан єднала ліра : [презентація кн. 

І. Лосієвського «Русская лира с Украйны» у Центр. б-ці ім. А. П. Чехова] / 

М. Тараненко // Слобід. край. – 1994. – 24 берез. (№ 33). – С. 3. 

608. Тираж ограничен? А жаль...: [презентация кн. И. Лосиевского 

«Русская лира с Украйны»] // Веч. Харьков. – 1994. – 7 апр. 

 

1997 
609. Бек, Т. А. Книга жизни : [отклик на выход кн. И. Я. Лоси-

евского «Анна всея Руси»] / Т. Бек // Лит. газ. – 1997. – № 17 (30 апр.). 

610. Брюгген, В. А. Ветвистая мысль / Владимир Брюгген // В кругу 

времен. – 1998. – Вып. 1 (2). – С. 58. – [Рец. на кн.: Анна всея Руси. 

Жизнеописание Анны Ахматовой : [монография] / Игорь Лосиевский. – 

Харьков : Око, 1996. – 368 с. ; Итака : кн. стихотворений / Игорь 

Лосиевский. – Харьков : Крок, 1997. – 83 с.]. 

611. Дмитриев, А. В. «Как струится поток доказательств» / 

А. Дмитриев // Независимость. – 1997. – 21 марта. – Рец. на кн.: Анна всея 

Руси. Жизнеописание Анны Ахматовой : [монография] / Игорь 

Лосиевский. – Харьков : Око, 1996. – 368 с. 

612. Кесленков, И. Объявлены соискатели «малого Букера-97» / 

И. Кесленков // Кн. обозрение. – 1997. – 9 сент. (№ 36). 
Серед претендентів згадується книга І. Я. Лосієвського «Анна всея Руси». 
613. Лекманов, О. А. [Рецензия] / О. А. Лекманов // Новое лит. 

обозрение. – 1997. – № 25. – С. 421–422. – Рец. на кн.: Анна всея Руси. 

Жизнеописание Анны Ахматовой / И. Я. Лосиевский. – Харьков : Око, 

1996. – 368 с. 

614. Рейтинг 97 КО. 1. Лучшая книга // Кн. обозрение – 1997. – 

30 дек. (№ 52). 
Книга І. Я. Лосієвського «Анна всея Руси» ввійшла до кращих видань 1997 р. 

615. [Рецензия] // Лит. учеба. – 1997. – № 3. – С. 224. – Рец. на кн. : 

Анна всея Руси. Жизнеописание Анны Ахматовой / И. Я. Лосиевский. – 

Харьков : Око, 1996. – 368 с. 

616. Рыбальченко, Р. К. «Итака» Игоря Лосиевского / Ростислав 

Рыбальченко // Панорама. – 1997. – 13 верес (№ 38). – С. 14 : іл. – Рец. на 

кн.: Итака : кн. стихотворений / Игорь Лосиевский. – Харьков : Крок, 1997. 

– 83 с. 

617. Семчук-Трофимова, Ю. О. [Рецензия] / Ю. О. Семчук-

Трофимова // Рус. филология. Укр. вестн. – № 1–2. – С. 59–61. – Рец. на 
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кн.: Анна всея Руси. Жизнеописание Анны Ахматовой / И. Я. Лосиевский. 

– Харьков : Око, 1996. – 368 с. 

618. Тарасова, Л. И. «Даль рухнула и пошатнулось время…» / 

Л. Тарасова // Веч. Харьков. – 1997. – 4 марта. – Рец. на кн.: Анна всея 

Руси. Жизнеописание Анны Ахматовой / И. Я. Лосиевский. – Харьков : 

Око, 1996. – 368 с. 

619. Хомайко, Ю. Н. Ахматововеды живут на Украине : 

[презентация в Харьков. картин. галерее кн. И. Лосиевского «Анна Всея 

Руси»] / Юрий Хомайко // Веч. Харьков. – 1997. – 8 апр. (№ 39). – С. 3. 

620. Чепалов, А. И. Белая ночь, сотканная солнечным светом / 

А. Чепалов // Время. – 1997. – 25 февр. (№ 22). – С. 4 : ил. – Рец. на кн.: 

Анна всея Руси. Жизнеописание Анны Ахматовой : [монография] / Игорь 

Лосиевский. – Харьков : Око, 1996. – 368 с. 

621. Чепалов, А. И. «Не верилось, когда ее не стало» / Александр 

Чепалов // Труд. – 1997. – 2 авг. (№ 14). – С. 5 : ил. – Рец. на кн.: Анна всея 

Руси. Жизнеописание Анны Ахматовой : [монография] / Игорь 

Лосиевский. – Харьков : Око, 1996. – 368 с. 

 

1998 
622. Кихней, Л. Г. Новая книга об Анне Ахматовой / Л. Г. Кихней // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. – 1998. – № 3. – С. 127–131. – Рец. 

на кн.: Анна всея Руси. Жизнеописание Анны Ахматовой : [монография] / 

Игорь Лосиевский. – Харьков : Око, 1996. – 368 с. 

623. Кормилов, С. И. Жизнеописание златоустой Анны / 

С. И. Кормилов // Вопр. лит. – 1998. – № 5. – С. 328–339. – Рец. на кн.: 

Анна всея Руси. Жизнеописание Анны Ахматовой / Игорь Лосиевский. – 

Харьков : Око, 1996. – 368 с. 

624. Кормилов, С. И. Поэтическое творчество Анны Ахматовой: в 

помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / 

С. И. Кормилов. – Москва : МГУ, 1998. – С. 4, 19, 21, 33, 60, 75, 93, 96, 110, 

121. 
Посилання на праці І. Я. Лосієвського, присвячені творчості А. Ахматової. 

625. Румянцева, И. Л. «Анна всея Руси» покоряет Россию : [по 

данным «Рейтинга – 97» «Кн. обозрения», кн. входит в число лучших книг 

минувшего года] / И. Румянцева // Время. – 1998. – 3 марта (№ 26). – С. 4. 
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626. Чепалов, А. И. Меж бесами и небесами / А. Чепалов // Время. – 

1998. – 7 февр. (№ 16). – С. 2. – Рец. на кн.: Итака : кн. стихотворений / 

Игорь Лосиевский. – Харьков : Крок, 1997. – 83 с. 

627. Щуплов, А. Н. «Любовь, любить велящая любимым...» / 

Александр Щуплов // Кн. обозрение. – 1998. – 8 сент. (№ 36). – Рец. на кн. : 

Анна всея Руси. Жизнеописание Анны Ахматовой : [монография] / Игорь 

Лосиевский. – Харьков : Око, 1996. – 368 с. 

 

1999 
628. [Захист І. Я. Лосієвським дисертації на звання доктора 

філологічних наук «Анна Ахматова: проблеми наукової біографії», який 

відбувся в Інституті літератури НАН України (Київ)] // Хроніка 

Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. 

бюл. 1999 р. – 1999. – Вип. 4. – С. 9. 

629. Немировский, Е. Л. Книговедение / Е. Л. Немировский // 

Книга : энцикл. – Москва, 1999. – С. 308. 
Згадуються праці І. Я. Лосієвського, присвячені історії кириличного друку. 

630. [Участь І. Я. Лосієвського в засіданні громадського об’єднання 
інтелігенції «Круг» з розповіддю про склад Чичибабінської меморіальної 

колекції ХДНБ] // Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 1999 р. – 1999. – Вип. 3. – С. 10–11. 

631. [Участь І. Я. Лосієвського в міжнародній науковій конференції 

«Чеховські читання» (Ялта)] // Там само. – 1999. – Вип. 2. – С. 4. 

632. [Участь І. Я. Лосієвського у трьох міжнародних ювілейних 

пушкінських конференціях, які проходили у Харкові] // Там само. – 1999. –

Вип. 2. – С. 17. 

633. Kasack, W. Cristus in der Russischen Literatur / Wolfgang Kasack. – 

Munchen, 1999. – S. 114. – Пер. назви: Христос в російській літературі. 
Автор спирається на спостереження та висновки, зроблені І. Я. Лосієвським у 

книзі «Анна всея Руси». 

 

2000 
634. [Виступ І. Я. Лосієвського «Рідкісні видання «Слова о полку 

Ігоревім» у фондах наукових бібліотек Харкова» на науково-практичній 

конференції, присвяченій 200-річчю першого видання «Слова о полку 

Ігоревім», що відбулась у ХДНБ] // Хроніка Харківської державної 
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наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2000 р. – 2000. – 

Вип. 2 (6). – С. 21. 

635. [Виступ І. Я. Лосієвського на засіданні клубу ХДНБ 

«Краєзнавець» за темою «Бібліотечні фонди Слобожанщини, втрачені в 

роки війни»] // Там само. – 2000. – Вип. 2 (6). – С. 11-12. 

636. [Виступ І. Я. Лосієвського на презентації виставки «Харків на 

поштових конвертах та листівках», що відбулася в ХДНБ] // Там само. – 

2000. – Вип. 1 (5). – С. 13. 

637. [Виступ І. Я. Лосієвського на презентації виставки художника 

В. Шелкового «Шлях до образу», що відбулась у ХДНБ] // Там само. – 

2000. – Вип. 1 (5). – С. 6. 

638. [Нагородження І. Я. Лосієвського грамотою дирекції і 

профкому «Про заохочення працівників з нагоди Всеукраїнського дня 

бібліотек та 114-ї річниці ХДНБ ім. В. Г. Короленка»] // Там само. – 2000. – 

Вип. 3 (7). – С. 28. 

639. [Роботу І. Я. Лосієвського та С. Б. Шоломової «Бібліотечні 

фонди Харкова в роки Другої світової війни» відзначено серед переможців, 

за підсумками конкурсу на кращу наукову роботу ХДНБ 2000 р.] // Там 

само. – 2000. – Вип. 2 (6). – С. 15. 

640. [Участь І. Я. Лосієвського у засіданні вченої ради ХДНБ «Роль і 

місце ХДНБ ім. В. Г. Короленка в обслуговуванні студентства: традиції, 

проблеми, перспективи»] // Там само. – 2000. – Вип. 2 (6). – С. 9. 

 

2001 
641. [Виступ І. Я. Лосієвського на засіданні Пушкінського клубу в 

ХДНБ] // Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2001 р. – 2001. – Вип. 1 (9). – С. 11. 

642. Гений места // Харків’яни. – 2001. – 26 листоп. – 2 груд. 

(№ 13). – С. 6. 
Про статтю І. Я. Лосієвского «Первая ссылка Пушкина и В. Н. Каразин». 

643. Ковальчук, Г. І. [Звіт про міжнародну наукову конференцію 

«Бібліотеки – центри науково-інформаційних ресурсів ХХІ ст.»] / Галина 

Ковальчук // Бібл. вісн. – 2001. – № 1. – С. 43. 
Згадується про повідомлення І. Я. Лосієвського про зібрання інкунабул ХДНБ. 

644. Ляшко, С. М. Біографічна стаття: до постановки проблеми / 

Світлана Ляшко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 

Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 311, 314, 315. 
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Посилання на монографію І. Я. Лосієвського «Научная биография писателя: 

проблемы интерпретации и типологии». 

645. Мацапура, В. И. Украина в русской литературе первой 

половины XIX века / В. И. Мацапура. – Харьков; Полтава : ПОИППО, 

2001. – С. 3, 26, 388. 
Посилання на монографію І. Я. Лосієвського «Русская лира с Украйны». 
646. [Повідомлення І. Я. Лосієвського про участь в міжнародній 

науково-практичній конференції Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського «Бібліотеки – центри науково-інформаційних 

ресурсів ХХІ століття» на загальноміському дні фахівця «Новини 

бібліотечної справи»] // Хроніка Харківської державної наукової 

бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2000 р. – 2001. – Вип. 4 (8). – 

С. 27. 

647. Пульсон, К. Исторический афорист / Клариса Пульсон // 

Paradox : Парадокс. – 2001. – № 9. – С. 96. – Рец. на кн.: Тетрадь с 

афоризмами / В. Ключевский ; [сост., подгот. текста И. Лосиевского]. – 

Москва ; Харьков, 2001. – 432 с. 

648. Семененко, Л. П. Библиотека – это святыня : б-ка Харьк. гос. 

акад. культуры / Семененко Лариса Петровна // Очерки истории вузовских 

библиотек г. Харькова / Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.». – 

Харьков, 2001. – С. 289. 
Згадується про участь І. Я. Лосієвського у книгознавчих читаннях вузівської 

бібліотеки. 

649. [Участь І. Я. Лосієвського в міжнародній науково-практичній 

конференції Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 

«Бібліотеки – центри науково-інформаційних ресурсів ХХІ століття», в 

межах якої він виступив науковим керівником книгознавчих читань, 

присвячених 600-річчю від дня народження Й. Гутенберга та зробив 

доповідь «Зібрання інкунабул Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка»] // Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2000 р. – 2001. – Вип. 4 (8). – С. 28. 

650. [Участь І. Я. Лосієвського у регіональній науково-практичній 

конференції ХДНБ «Короленківські читання»] // Там само. – 2001. – Вип. 4 

(8). – С. 8. 

651. [Участь І. Я. Лосієвського у творчому вечорі-зустрічі з 

М. Хейфецом, що проходив у Харківському державному театрі ляльок] // 

Там само. – 2001. – Вип. 4 (8). – С. 22. 
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2002 
652. [Виступ І. Я. Лосієвського на відкритті виставки старовинної 

польської книги із зібрання ХДНБ у Домі Полонії (Харків)] // Хроніка 

Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. 

бюл. 2001 р. – 2002. – Вип. 4 (12). – С. 13. 

653. [Доповідь І. Я. Лосієвського «Зібрання українських метричних 

книг XVII – XIX ст. та його наукове значення» на IV науково-практичній 

конференції «Короленківські читання»] // Там само. – 2002. – Вип. 4 (12). – 

С. 20. 

654. Ковальчук, Г. Проблеми створення Державного реєстру 

книжкових пам’яток України / Галина Ковальчук // Бібл. вісн. – 2002. – 

№ 6. – С. 39, 40. 
Згадується про виступ І. Я. Лосієвського на однойменному семінарі з 

коментарем щодо «Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних та 

цінних видань». 

655. [Підготовка І. Я. Лосієвським проекту «Методичні реко-

мендації по роботі з відбору та опису рукописних книг, інкунабул, 

палеотипів, видань кириличного друку для державного реєстру 

національного культурного надбання», направленого до Національної 

парламентської бібліотеки України] // Хроніка Харківської державної 

наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2002 р. – 2002. – 

Вип. 1 (13). – С. 15. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/000632945fdfc8a473150 (дата звернення: 

19.06.2019). 

656. Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства : 

прогр. міжнар. наук. конф. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. 

б-к України. – Київ, 2002. – 43 с. 
Згадується про участь у конференції І. Я. Лосіевського з доповіддю «Методичні 

засади опису рукописних книг і стародруків». 

 

2003 
657. [Виступ І. Я. Лосієвського на засіданні Пушкінського клубу в 

ХДНБ з повідомленням про невідомі вірші Б. Чичибабіна] // Хроніка 

Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. 

бюл. 2003 р. – 2003. – Вип. 1 (17). – С. 5. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/000632945de55fc036043 (дата звернення: 

19.06.2019). 
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658. [Доповідь І. Я. Лосієвського «Видання Івана Федорова у 

харківських зібраннях: нові дані за результатами дослідження» на V 

науково-практичній конференції «Короленківські читання»] // Хроніка 

Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. 

бюл. 2002 р. – 2003. – Вип. 4 (16). – С. 7. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/00063294592b8e884664e (дата звернення: 

19.06.2019). 

659. [Доповідь І. Я. Лосієвського «Відділ рідкісних видань і 

рукописів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: 

історія та сучасність» на науково-практичній конференції «Вітчизняні 

колекції пам’яток писемності та друку: проблеми формування, збереження, 

розкриття», присвяченій 100-річчю відділу рідкісних видань і рукописів] // 

Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : 

інформ. бюл. 2003 р. – 2003. – Вип. 2 (18). – С. 20–21. 

660. [Доповідь І. Я. Лосієвського про видання з автографами 

В. Г. Короленка у фондах ХДНБ на науково-практичній конференції 

«Демократичні орієнтири творчості В. Г. Короленка», яка відбулася в 

ХДНБ] // Там само. – 2003. – Вип. 2 (18). – С. 18. 

661. [Презентація І. Я. Лосієвським виставки відділу рідкісних 

видань і рукописів «Пам’ятки європейської писемності та книжкової 

культури XIV – XX ст. у фондах Харківської ДНБ ім. В. Г. Короленка»] // 

Там само. – 2003. – Вип. 3 (19). – С. 20–22. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/000632945a7dfc7b16979 (дата звернення: 

19.06.2019). 

662. Романовский, С. И. От каждого – по таланту, каждому – по 

судьбе [Электронный ресурс] / С. И. Романовский. – Электрон. дан. – 

[2003]. – URL: https://www.e-reading.club/bookreader.php/ 

130612/Romanovskiii_-_Ot_kazhdogo_-_po_talantu%2C_kazhdomu_-

_po_sud%27be.html#label52 (дата обращения: 6.06.2019). – Загл. с экрана. 
Використані матеріали праці І. Я. Лосієвського «Анна всея Руси». 

663. Сєдих, В. В. Приватні бібліотеки «золотого віку української 

культури» (друга половина ХVІІ – остання чверть ХVІІІ ст.) / В. В. Сєдих, 

М. Г. Войнова // Регіональні проблеми розвитку українознавства Східної 

України : матеріали наук.-практ. конф., 10 верес. 2003 р. / Харків. держ. 

наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. центр українознавства. – Харків, 

2003. – С. 68. 
Посилання на праці І. Я. Лосієвського, присвячені дослідженню приватних 

бібліотек. 
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2004 
664. [Виступ І. Я. Лосієвського на дні фахівця «Новини бібліотечної 

справи» з повідомленням про ХІ міжнародну наукову конференцію «Книга 

і світова цивілізація»] // Хроніка Харківської державної наукової 

бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2004 р. – 2004. – Вип. 2 (22). – 

С. 23. 

665. Ключко, А. Памятник истории, или История с памятником / 

А. Клочко // Слобода. – 2004. – 6 июля. 
Наведено лист І. Я. Лосієвського до редакції газети у зв’язку зі спорудженням 

«пам’ятника Харьку». 

666. Коментарі // Поетичні твори / В. Свідзинський. – Київ, 2004. – 

Т. 1. – С. 517. 
Подяка І. Я. Лосієвському та Н. І. Полянській за допомогу та сприяння в 

архівних і бібліологічних розшуках матеріалів про В. Свідзинського. 
667. [Участь І. Я. Лосієвського у роботі ХІ міжнародної наукової 

конференції з проблем книгознавства «Книга і світова цивілізація» 

Російської академії наук (Москва) з доповіддю «Особисті бібліотеки 

видатних вчених та письменників у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка»] // 

Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : 

інформ. бюл. 2004 р. – 2004. – Вип. 2 (22). – С. 8. 

 

2005 
668. Братья по вечности : [презентация кн. И. Я. Лосиевского 

«Встреча с Петраркой» в харьк. Чичибаб. центре] // Слобода. – 2005. – 

2 сент. (№ 70). – С. 18. 

669. * Васильев, В. И. Наука о книге сегодня и завтра : к итогам 

работы ХI Междунар. науч. конф. по проблемам книговедения «Книга и 

мировая цивилизация» / В. И. Васильев, Б. В. Ленский, А. Ю. Самарин // 

Книга. Исследования и материалы. – Москва, 2005. – Сб. 83. – С. 5–20. 
Згадується про доповідь І Я. Лосієвського «Личные библиотеки выдающихся 

ученых и писателей в фондах ХГНБ им. В. Г. Короленко». 
670. [Виступ І. Я. Лосієвського на VII науково-практичній 

конференції «Короленківські читання» з доповіддю про невідомі листи 

В. Г. Короленка] // Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2004 р. – 2005. – Вип. 4 (24). – С. 5. – 

Електрон. аналог: URL: http://korolenko.kharkov.com/vydannia-

biblioteky/informacini.html#anchor154 (дата звернення: 19.06.2019). 
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671. [Виступ І. Я. Лосієвського на презентації збірки 

Д. Кленовського «Певучая ноша», у підготовці якої він взяв участь як 

укладач та співавтор передмови] // Там само. – 2005. – Вип. 4 (24). – С. 16–

17. – Електрон. аналог: URL: http://korolenko.kharkov.com/vydannia-

biblioteky/informacini.html#anchor154 (дата звернення: 19.06.2019). 

672. [Презентація І. Я. Лосієвським виставки відділу рідкісних 

видань і рукописів, присвяченої 100-річчю від дня народження 

П. М. Жолтовського] // Там само. – 2005. – Вип. 4 (24). – С. 14-15. – 

Електрон. аналог: URL: http://korolenko.kharkov.com/vydannia-

biblioteky/informacini.html#anchor154 (дата звернення: 19.06.2019). 

673. Создание биобиблиографических указателей и справочников: 

информационные ресурсы и методы поисков : метод. пособие / Одес. нац. 

науч. б-ка им. А. М. Горького ; авт.-сост. И. Э. Рикун. – Одесса, 2005. – 

С. 5–6. 
Посилання на монографію І. Я. Лосієвського «Научная биография писателя: 

проблема интерпретации и типологии». 

674. [Участь І. Я. Лосієвського у міжнародній науковій конференції 

«Відкрита бібліотека – нова бібліотечна філософія», яка була організована 

Харківським національним університетом ім. В. Н. Каразіна як ведучого 

секції «Рідкісні видання у бібліотеках: формування колекцій, збереження і 

використання» та з повідомленням «Українські стародруки у вітчизняних 

колекціях: проблеми обліку і наукового опису»] // Хроніка Харківської 

державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2004 р. – 

2005. – Вип. 4 (24). – С. 10. – Електрон. аналог: URL: 

http://korolenko.kharkov.com/vydannia-biblioteky/informacini.html#anchor154 

(дата звернення: 19.06.2019). 

675. [Участь І. Я. Лосієвського у роботі спеціалізованої вченої ради 

Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук 

України] // Там само. – 2005. – Вип. 4 (24). – С. 17. – Електрон. аналог: 

URL: http://korolenko.kharkov.com/vydannia-biblioteky/informacini.html# 

anchor154 (дата звернення: 19.06.2019). 

 

2006 
676. Бондаренко, І. О. Зберігання бібліотечних фондів України в 

умовах інформатизації суспільства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

07.00.08 / Бондаренко Ірина Олександрівна ; Харків. держ. акад. культури. – 

Харків, 2006. – 20 с. 
Посилання на праці І. Я. Лосієвського, присвячені фондознавчим дослідженням. 
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677. [Відвідання І. Я. Лосієвським та фахівцем відділу рідкісних 

видань і рукописів Ж. А. Хасахановою наукової бібліотеки Харківської 

національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого з метою надання 

методичної допомоги співробітникам відділу рідкісних видань] // Хроніка 

Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. 

бюл. 2005 р. – 2006. – Вип. 4 (28). – С. 10. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/000632945baa3f03188a1 (дата звернення: 

19.06.2019). 

678. Зеленина, Е. Л. Маркиз де Лафайет и «Русская старина» 

остаются в Харькове / Елена Зеленина // Время. – 2006. – 25 нояб. (№ 134). – 

С. 1 : портр. 
Про передачу в ХДНБ цінних книг, вилучених у контрабандистів відділом по 

боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки 

України в Харківській області. 
679. Кормилов, С. И.  [Рецензия] / С. И. Кормилов // Вопр. лит. – 

2006. – № 3 (май – июнь). – С. 360–361. – Рец. на кн.: Встреча с 

Петраркой : из наблюдений над интертекстом в чичибаб. лирике : 

[монография] / Игорь Лосиевский. – Харьков : Курсор, 2005. – 150 с. 

680. Кузнецова, А. А. Ни дня без книги / Анна Кузнецова // Знамя. – 

2006. – № 3. – С. 236. – Рец. на кн.: Встреча с Петраркой: из наблюдений 

над интертекстом в чичибабинской лирике : [монография] / 

И. Лосиевский. – Харьков : Курсор, 2005. – 150 с. 

681. Маслакова, Н. Історико-бібліотекознавчі дослідження на 

новому етапі розвитку України (1991–2006) / Надія Маслакова // Наук. пр. 

Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 410, 

413. 
Інформація про наукові розвідки І. Я. Лосієвського, присвячені долі харківських 

бібліотек та приватних колекцій. 

682. [Проведення І. Я. Лосієвським занять на курсах підвищення 

кваліфікації бібліотекарів України за темою «Колекції рідкісних і цінних 

видань у наукових бібліотеках: формування, збереження, облік», 

організованих на базі віддділу рідкісних видань і рукописів ХДНБ] // 

Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : 

інформ. бюл. 2005 р. – 2006. – Вип. 4 (28). – С. 10–11. – Електрон. аналог: 

URL: https://ru.calameo.com/read/000632945baa3f03188a1 (дата звернення: 

19.06.2019). 

683. Рябцева, О. С. Фонд рідкісних видань і рукописів 1980–

2005 рр.: з історії формування колекцій / О. С. Рябцева // Короленківські 
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читання 2006 : матеріали наук.-практ. конф. ХДНБ 6 жовт. 2006 р. / Харків. 

держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2006. – С. 20, 21. 
Посилання на праці І. Я. Лосієвського. 
684. Синкевич, В. А. [Рецензия] / Валентина Синкевич // The New 

Review : Новый журн. – Нью-Йорк, 2006. – Кн. 244. – С. 333–338. – Рец. на 

кн.: Певучая ноша / Д. Кленовский ; сост., биогр. очерк И. Я. Лосиевского 

и Р. К. Рыбальченко. – Харьков : Курсор, 2004. – 235 с. 

685. [Участь І. Я. Лосієвського у міжнародній науковій конференції 

«Слов’янсько- і національно-культурні процеси ХХІ століття», 

організованій Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського, з 

повідомленням «Ірина Василівна Шашкова-Знаменська (1918–1987) – 

поет, книгознавець, бібліограф»] // Хроніка Харківської державної 

наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2006 р. – 2006. – 

Вип. 2 (30). – С. 15–16. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/000632945da42e21dbb1d (дата звернення: 

19.06.2019). 

 

2007 
686. Брюгген, В. А. [Відгук] // Блокноты : кн. 2 / Владимир Брюгген. 

– Харьков, 2007. – С. 110. 
Згадується книга І. Я. Лосієвського «Анна всея Руси». 

687. [Виступ І. Я. Лосієвського з доповіддю «Д. І. Багалій як 

ініціатор та організатор роботи з формування колекцій рукописів і 

автографів у Харківській громадській бібліотеці» на всеукраїнських 

наукових читаннях ХДНБ «Академік Д. І. Багалій і бібліотечна справа 

України»] // Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2007 р. – 2007. – Вип. 2 (34). – С. 15. – 

Електрон. аналог: URL: http://korolenko.kharkov.com/vydannia-

biblioteky/informacini.html#anchor123 (дата звернення: 19.06.2019). 

688. [Виступ І. Я. Лосієвського з доповіддю «Архівний фонд 

Є. Тарле в ХДНБ ім. В. Г. Короленка» на краєзнавчих читаннях у віддділі 

«Україніка»] // Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2006 р. – 2007. – Вип. 4 (32). – С. 21. 

689. [І. Я. Лосієвський – організатор та головний викладач курсів 

підвищення кваліфікації для фахівців обласних універсальних наукових 

бібліотек України, що проводилися на базі віддділу рідкісних видань і 

рукописів ХДНБ, за темою «Колекції рідкісних і цінних видань у наукових 
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бібліотеках: формування, збереження, облік, використання»] // Там само. – 

2007. – Вип. 4 (32). – С. 17–18. 

690. Кононенко, В. XIV міжнародна конференція «Крим – 2007» / 

В. Кононенко // Бібл. планета. – 2007. – № 3. – С. 20. 
Відзначено доповідь І .Я. Лосієвського «Цінні і рідкісні книги України». 

691. Кузнецова, А. А. Ни дня без книги / Анна Кузнецова // Знамя. – 

2007. – № 10. – С. 235. – Рец. на кн.: Долгие проводы : пятьдесят 

стихотворений / Игорь Лосиевский. – Харьков : Курсор, 2007. – 79 с. 

692. Кукулин, И. В. [Рецензия] / И. Кукулин // Новое лит. обозрение. 

– 2007. – № 86. – С. 451–454. – Рец. на кн.: Встреча с Петраркой : из 

наблюдений над интертекстом в чичибаб. лирике : [монография] / Игорь 

Лосиевский. – Харьков : Курсор, 2005. – 150 с. 

693. Можейко, И. Ю. Впечатления Ростислава Рыбальченко / Инна 

Можейко // Харьк. изв. – 2007. – 15 марта (№ 16). – С. 14. 
Про співпрацю лауреата премії Харківського міськвиконкому в галузі 

краєзнавства Р. К. Рибальченка та І. Я. Лосієвського у виданні збірки поезій 

Д. Кленовського «Певучая ноша». 

694. [Нагородження І. Я. Лосієвського Почесною грамотою 

Харківської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну 

працю та особистий внесок у розвиток бібліотечної справи] // Хроніка 

Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. 

бюл. 2006 р. – 2007. - Вип. 4 (32). – С. 19. 

695. Немировский, Е. Л. Апостол 1564 г. Ивана Федорова и Петра 

Тимофеева Мстиславца в книгохранилищах мира / Е. Немировский // 

Федоровские чтения. 2007 / Рос. акад. наук. – Москва, 2007. – С. 22, 46. 
Посилання на публікації І. Я. Лосієвського, присвячені східнослов’янським 

кириличним виданням. 

696. Немировский, Е. Л. Иван Федоров и его эпоха : энцикл. / 

Е. Л. Немировский. – Москва, 2007. – С. 474. – С. 93, 119, 432, 594, 605, 

751, 763, 779, 823. 
Про дослідження видань Івана Федорова І. Я. Лосієвським. 

697. [Присвоєння І. Я. Лосієвському почесного звання «Заслужений 

працівник культури України» за Указом Президента України № 919] // 

Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : 

інформ. бюл. 2007 р. – 2007. – Вип. 3 (35). – С. 8. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/0006329459dec131185c4 (дата звернення: 

19.06.2019). 

698. [Присудження І. Я. Лосієвському диплома І ступеня конкурсу 

«Рекламно-іміджева продукція ХДНБ ім. В. Г. Короленка» за музейну 
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експозицію «З історії писемності та друку. По колекціях ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка»] // Там само. – 2007. – Вип. 3 (35). – С. 13. – Електрон. 

аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/0006329459dec131185c4 (дата 

звернення: 19.06.2019). 

699. [Участь І. Я. Лосієвського в презентації видання «Библиотека 

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина за 200 

лет (1805–2005)» (Харків, 2006), що відбулася у Центральній науковій 

бібліотеці Харківського національного університету ім. В. Г. Каразіна] // 

Там само. – 2007. – Вип. 1 (33). – С. 10. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/00063294588a13584025d (дата звернення: 

19.06.2019). 

700. [Участь І. Я. Лосієвського у IX науково-практичній конференції 

«Короленківські читання» з доповіддю «Робота з формування колекції 

рідкісних видань і рукописів у Харківській громадській бібліотеці (кінець 

1880-х – 1910 рр.)»; перемога у конкурсі на кращу наукову роботу, 

присвячену 120-річчю ХДНБ ім. В. Г. Короленка, з публікацією 

«І. В. Шашкова-Знаменська (1918–1987) – поет, книгознавець, 

бібліограф»] // Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2006 р. – 2007. – Вип. 4 (32). – С. 5–6. 

701. [Участь І. Я. Лосієвського у XIV Міжнародній науково-

практичній конференції «Крим – 2007» «Бібліотеки та інформаційні 

ресурси у сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу» (Судак) з 

доповідями «Цінні та рідкісні видання України: колекції та проблеми 

обліку, зберігання й наукового розкриття» та «Музей книги у науковій 

бібліотеці: проблеми створення єдиного комплексу матеріальних і 

віртуальних експозицій»] // Хроніка Харківської державної наукової 

бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2007 р. – 2007. – Вип. 2 (34). – 

С. 19–20. – Електрон. аналог: URL: http://korolenko.kharkov.com/vydannia-

biblioteky/informacini.html#anchor123 (дата звернення: 19.06.2019). 

702. [Участь І. Я. Лосієвського у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції ХДНБ «Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів 

України: нова політика, нові технології» з доповіддю «Комплексне та 

спеціальне зберігання книжкових пам’яток у фондах наукових бібліотек» 

та наукове керівництво секцією «Рідкісні та цінні видання: проблеми 

збереження та використання»] // Хроніка Харківської державної наукової 

бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2006 р. – 2007. – Вип. 4 (32). – 

С. 16. 
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703. Шульгун, М. Э. Аким Нахимов: возвращенное имя : моногр. / 

М. Э. Шульгун. – Донецк : Норд-пресс, 2007. – С. 33–36, 47, 72, 90, 92, 103, 

123, 134, 139, 140, 142, 144, 145, 147, 148, 150. 
Посилання на монографію І. Я. Лосієвського «Русская лира с Украйны» та 

публікації про А. М. Нахімова. 

 

2008 
704. [Виступ І. Я. Лосієвського на міжрегіональних наукових 

читаннях «Поборник правди», присвячених 155-річчю від дня народження 

В. Г. Короленка, з повідомленням «П. П. Ротач як дослідник біографії 

В. Г. Короленка»] // Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2008 р. – 2008. – Вип. 2 (38). – С. 17. – 

Електрон. аналог: URL: http://korolenko.kharkov.com/vydannia-

biblioteky/informacini.html#anchor113 (дата звернення: 19.06.2019). 

705. [Виступ І. Я. Лосієвського на урочистих зборах читачів та 

працівників, присвячених даруванню ХДНБ родинної реликвії Гіршманів – 

збірника А. П. Чехова «Повести и рассказы» (Москва, 1894) з автографом 

автора] // Там само. – 2008. – Вип. 4 (40). – С. 13. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/00063294576ed24fe5793 (дата звернення: 

19.06.2019). 

706. [Згадується І. Я. Лосієвський як член редколегії наукового 

збірника «Академік Д. І. Багалій і бібліотечна справа України»] // Там 

само. – 2008. – Вип. 2 (38). – С. 11. – Електрон. аналог: URL: 

http://korolenko.kharkov.com/vydannia-biblioteky/informacini.html#anchor113 

(дата звернення: 19.06.2019). 

707. [І. Я. Лосієвським прочитано курси лекцій «Формування, 

збереження та розкриття колекцій книжкових пам’яток» та «Експертиза 

наукової цінності документальних пам’яток» для студентів Харківської 

державної академії культури] // Там само. – 2008. – Вип. 1 (37). – С. 13–

14. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read 

/000632945735231a6db24 (дата звернення: 19.06.2019). 

708. [Презентація І. Я. Лосієвським виставки «Автографи 

Д. І. Багалія у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка», організованої в 

читальному залі віддділу рідкісних видань і рукописів] // Хроніка 

Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. 

бюл. 2007 р. – 2008. – Вип. 4 (36). – С. 12. 
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709. [Участь І. Я. Лосієвського у презентації нових видань 

харківського видавництва «Сага», присвячених 150-річчю від дня 

народження Д. І. Багалія] // Там само. – 2008. – Вип. 4 (36). – С. 13. 

710. [Участь І. Я. Лосієвського у роботі спеціалізованої вченої ради 

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна] // Там само. – 

2008. – Вип. 4 (36). – С. 9–10. 

711. [Участь І. Я. Лосієвського у Х науково-практичній конференції 

«Короленківські читання» з доповіддю «Колекція книг з автографами у 

фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка як джерело для досліджень з її 

історії»] // Там само. – 2008. – Вип. 4 (36). – С. 5. 

712. [Участь І. Я. Лосієвського в ХІ науково-практичній конференції 

«Короленківські читання» з доповіддю «З історії мемуарної літератури про 

В. Г. Короленка: спогади Г. М. Кутоманова»] // Хроніка Харківської 

державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2008 р. – 

2008. – Вип. 4 (40). – С. 5. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/00063294576ed24fe5793 (дата звернення: 

19.06.2019). 

713. Холиков, А. А. Писательская биография: жанр без правил / 

Алексей Холиков // Вопр. лит. – 2008. – № 6. – С. 41–62. 
Розглянуто окремі положення розроблені І. Я. Лосієвським концепції 

письменницької біографії. 

714. Шалыгина, О. В. Проблема композиции поэтической прозы 

(А. П. Чехов – А. Белый, Б. Л. Пастернак) : [моногр.] / О. В. Шалыгина. – 

Москва, 2008. – С. 139, 140. 
Посилання на статтю І. Я. Лосієвського «"Чеховский" миф Андрея Белого». 

 

2009 
715. Бунина, С. Н. Борис Чичибабин: обязательство жить / Светлана 

Бунина // Чичибабин Борис. Собрание стихотворений. – Харьков, 2009. – 

С. 12. 
Посилання на праці І. Я. Лосієвського, присвячені творчості Б. Чичибабіна. 

716. Дубровіна, Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті : 

[монографія] / Л. А. Дубровина, О. С. Оніщенко ; Нац. акад. наук України, 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – 

С. 459, 479, 495. 
Зазначено, що І. Я. Лосієвським зроблено значний внесок у дослідження 

рукописних фондів та бібліографії. 
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717. Карась-Чичибабина, Л. С. Комментарии / Л. С. Карась-

Чичибабина, С. Н. Бунина // Чичибабин Борис. Собрание стихотворений. – 

Харьков, 2009. – С. 815, 836, 840. 
Посилання на монографію І. Я. Лосієвського «Встреча с Петраркой». 

718. Кафедра бібліотекознавства та соціальних комунікацій // 

Харків. держ. акад. культури : до 80-річчя з дня заснування : [монографія] / 

Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – С. 62, 63 : портр. 
Серед викладачів кафедри з дисципліни «Організація та методологія науково-

дослідної роботи» названо професора І. Я. Лосієвського. 
719. Мирер, П. Лауреаты Чичибабинской премии вступились за 

Жадана [Электронный ресурс] / Полина Мирер // МедіаПорт : сайт. – 

Електрон. дані. – 2009. – 29 груд. – URL: http://www.mediaport.ua/ 

news/culture/68490/laureatyi_chichibabinskoy_premii_vstupilis_za_jadana 

(дата обращения: 18.07.2017). – Назва з екрана. 
Один з авторів відкритого листа лауреатів Харківської муніципальної премії 

ім. Б. А. Чичибабіна з літератури до Харківського міського голови М. М. Добкіна на 

захист С. Жадана, лауреат однойменної премії за 2005 р. – І. Я. Лосієвський. 

720. Муха, Л. В. Оптимізація доступу до рукописних і книжкових 

пам’яток: превентив. заходи зі збереження та оцифрування / Л. В. Муха, 

Л. П. Затока // Бібл. вісн. – 2009. – № 6. – С. 27-28. 
Згадується про доповідь І. Я. Лосієвського «Паспортизація бібліотечних 

колекцій та зібрань у системі обліково-охоронних заходів» на круглому столі 

Міжнародної науково-практичної конференції «Бібліотечно-інформаційний комплекс у 

контексті розвитку суспільства знань». 
721. [Розповідь І. Я. Лосієвського про досвід формування колекцій 

рідкісних видань та методичне забезпечення діяльності бібліотек з питань 

організації та використання фондів рідкісних видань на «Дні методиста»] // 

Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : 

інформ. бюл. 2009 р. – 2009. – Вип. 1 (41). – С. 17. – Електрон. аналог: 

URL: https://ru.calameo.com/read/000632945a5a9d02ed36b (дата звернення: 

19.06.2019). 

722. [Участь І. Я. Лосієвського в організації та проведенні 

міжнародного науково-практичного семінару «Проблеми збереження 

рідкісних видань», якій відбувся на базі Центральної наукової бібліотеки 

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна як модератора 

круглого столу та доповідача] // Там само. – 2009. – Вип. 1 (41). – С. 20–21. 

– Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read 

/000632945a5a9d02ed36b (дата звернення: 19.06.2019). 



121 

 

723. [Участь І. Я. Лосієвського у міжнародній науково-практичній 

конференції «Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства 

знань», огранізованій ХДАК, з доповіддю «Державна експертиза 

культурних цінностей у системі державоформуючих комунікаційних 

процесів»] // Там само. – 2009. – Вип. 1 (41). – С. 11. – Електрон. аналог: 

URL: https://ru.calameo.com/read/000632945a5a9d02ed36b (дата звернення: 

19.06.2019). 

724. [Участь І. Я. Лосієвського у роботі спеціалізованих вчених рад 

ХДАК та Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна] // 

Там само. – 2009. – Вип. 2 (42). – С. 30. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/000632945415ba42e587e (дата звернення: 

19.06.2019). 

 

2010 
725. Варакина, Е. Р. [Рецензия] / Е. Р. Варакина // Вестн. Православ. 

Свято-Тихоновского гуманитар. ун-та. Сер. III : Филология. – 2010. – 

Вып. 1 (19). – С. 88, 91. – Рец. на кн.: Биография писателя как жанр : учеб. 

пособие / А. А. Холиков. – Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 

96 с. – Электрон. аналог: URL: http://pstgu.ru/download/1269792633.rez1.pdf 

(дата обращения: 4.06.2019). 
Посилання на монографію І. Я. Лосієвського «Научная биография писателя: 

проблема интерпретации и типологии». 
726. [Виступ І. Я. Лосієвського на навчанні членів робочої групи, яка 

здійснює пошукові розвідки з історії бібліотеки з повідомленням «Архівні 

матеріали з історії ХДНБ в її фондах та робота з ними»] // Хроніка 

Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. 

бюл. 2010 р. – 2010. – Вип. 1 (45). – С. 19. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/000632945b7294d0a03ad (дата звернення: 

19.06.2019). 

727. [Виступ І. Я. Лосієвського на презентації виставки, присвяченої 

70-річчю від дня народження С. Б. Шоломової, що відбулась у науково-

дослідному віддділі документознавства, колекцій рідкісних видань і 

рукописів ХДНБ] // Там само. – 2010. – Вип. 2 (46). – С. 19. – Електрон. 

аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/0006329458fd41b284c6e (дата 

звернення: 19.06.2019). 

728. Грабарчук, О. Л. Науково-дослідна діяльність НДВК у 1980 – 

2010 роках / О. Л. Грабарчук // Короленківські читання 2010. «Наукова 

діяльність як стратегічний напрямок розвитку бібліотек регіону» : 

http://pstgu.ru/download/1269792633.rez1.pdf
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матеріали XIII наук.-практ. конф., 7–8 жовт. 2010 р. / Держ. закл. «Харків. 

держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка». – Харків, 2011. – С. 24, 26, 27, 28, 

29–31. 
Схарактеризовано  науково-дослідну роботу І. Я. Лосієвського, подані 

посилання на його праці. 

729. Інокентій Гізель. Вибрані твори : у 3 т. / Інокентій Гізель ; Ін-т 

філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського, Т-во дослідників Центр.-Схід. Європи, Філол. ф-т 

Мілан. ун-ту. – Київ ; Львів, 2010. – Т. 3 : Дослідження та матеріали. – 

С. 323. 
Подяка І. Я. Лосієвському за сприяння у пошуковій роботі при підготовці 

видання. 

730. [І. Я. Лосієвський у складі огркомітету для підготовки до 

ювілею ХДНБ] // Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2010 р. – 2010. – Вип. 1 (45). – С. 21. – 

Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945b7294d0a03ad 

(дата звернення: 19.06.2019). 

731. Кравченко, В. В. Харьков/Харків: столица Пограничья / 

Владимир Кравченко ; Европ. гуманитар. ун-т. – Вильнюс : ЕГУ, 2010. – 

C. 42, 68, 85, 87, 119, 120, 126, 166. 
Посилання на монографію І. Я. Лосієвського «Русская лира с Украйны» та його 

статтю «”Богатий сад” Яна Орновського…». 

732. Наталя Миколаївна Кушнаренко : біобібліогр. покажч. (до 60-

річчя від дня народж.) / Харків. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: 

С. В. Євсеєнко, К. О. Литвин, Т. О. Шикаленко]. – Харків, 2010. – 164 с. – 

(Видатні педагоги Харківської державної академії культури). 
Згадується про рецензію І. Я. Лосієвського на монографію «Эволюция 

библиотечного фондоведения», в іменному покажчику – публікації І. Я. Лосієвського: 

с. 161. 
733. [Презентація підготовленого І. Я. Лосієвським видання 

«Автографи діячів науки і культури на книгах із фондів ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка: тексти, факсиміле, біобібліографічні матеріали» 

(Харків, 2008), що відбулась у ХДНБ] // Хроніка Харківської державної 

наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2009 р. – 2010. – 

Вип. 4 (44). – С. 26–27. – Електрон. аналог: URL: 

http://korolenko.kharkov.com/vydannia-biblioteky/informacini.html#anchor75 

(дата звернення: 19.06.2019). 

734. [Участь І. Я. Лосієвського у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Бібліотечно-інформаційний комплекс у контексті розвитку 
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суспільства знань» Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 

з повідомленням «Паспортизація бібліотечних колекцій та зібрань у 

системі обліково-охоронних заходів» на круглому столі за темою 

«Оптимізація доступу до рукописних пам’яток: превентивні заходи зі 

збереження та оцифрування»] // Там само. – 2010. – Вип. 4 (44). – С. 6. – 

Електрон. аналог: URL: http://korolenko.kharkov.com/vydannia-

biblioteky/informacini.html#anchor75 (дата звернення: 19.06.2019). 

735. [Участь І. Я. Лосієвського у наукових читаннях «Харківський 

мовознавець зі світовим ім’ям», присвячених 175-річчю від дня 

народження О. О. Потебні, які проходили в ХДНБ, з доповіддю] // Хроніка 

Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. 

бюл. 2010 р. – 2010. – Вип. 3 (47). – С. 9. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/000632945d2ac98519f74 (дата звернення: 

19.06.2019). 

736. Холиков, А. А. Биография писателя как жанр : учеб. пособие / 

А. А. Холиков. – Москва : Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 96 с. 
Наведено і проаналізовано окремі положення концепції наукової біографії 

письменника, розробленої І. Я. Лосієвським. 

 

2011 
737. [Виступ І. Я. Лосієвського на засіданні клубу ХДНБ 

«Краєзнавець» з повідомленням про архівний фонд академіка архітектури 

О. Ю. Лейбфрейда, що зберігається у бібліотеці] // Хроніка Харківської 

державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2010 р. – 

2011. – Вип. 4 (48). – С. 5. – Електрон. аналог: URL: 

http://korolenko.kharkov.com/vydannia-biblioteky/informacini.html#anchor76 

(дата звернення: 19.06.2019). 

738. Журавльова, І. К. Збереження інформаційних ресурсів у 

бібліотечних вищих навчальних закладах України: сучасний аспект / 

І. К. Журавльова // Від ХІХ до ХХІ століття : трансформація бібліотек у 

контексті розвитку суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 

Харків, 12–14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка 

ім. В. Г. Короленка». – Харків, 2011. – С. 272. – До 125-річчя Харківської 

державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. – Електрон. аналог: 

URL: http://bit.ly/25bbPEj (дата звернення: 23.05.2016). 
Відзначено участь І. Я. Лосієвського в проведенні Міжнародного науково-

практичного семінару для бібліотекарів України, які працюють з фондами та новими 
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інформаційними ресурсами, що проводився у Центральній науковій бібліотеці 

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 

739. [І. Я. Лосієвського призначено членом редколегії «Української 

бібліотечної енциклопедії» (проект Національної парламентської 

бібліотеки України)] // Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2011 р. – 2011. – Вип. 1 (49). – С. 25. – 

Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945a5a9d02ed36b 

(дата звернення: 19.06.2019). 

740. Марченко, А. М. Есенин: путь и беспутье / Алла Марченко. – 

Москва, 2011. – 608 с. – Электрон. аналог: URL: https://mybook.ru/ 

author/alla-marchenko/esenin-put-i-bespute/read/?page=4 (дата обращения: 

07.09.2017). 
На сторінках дослідження згадується книга І. Я. Лосієвського «Анна всея Руси», 

використані матеріали з цієї праці. 

741. Немировский, Е. Л. Славянские издания кирилловского 

(церковнославянского) шрифта: 1421–2000 : инвентарь сохранившихся экз. 

и указ. лит. Т. ІІ. Кн. І. 1551–1592 / Е. Л. Немировский. – Москва, 2011. – 

С. 90, 129, 141, 144, 161, 176, 196. 
Посилання на публікації І. Я. Лосієвського, присвячені східнослов’янським 

кириличним виданням. 

742. Рикун, И. Э. Создание биобиблиографических указателей и 

справочников: информационные ресурсы и методы поиска : метод. 

пособие / И. Э. Рикун ; Одес. нац. науч. б-ка им. А. М. Горького. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Одесса, 2011. – С. 5–6. 
Наведено матеріали з монографії І. Я. Лосієвського «Научная биография 

писателя: проблема интерпретации и типологии». 

743. [Участь І. Я. Лосієвського в організації та проведенні 

методичного семінару ХДНБ за темою «Документні пам’ятки: актуальні 

питання експертизи та наукового опису» для заступників директорів з 

наукової роботи музеїв Харківської області, де він провів семінарські 

заняття за темами «Експертиза цінності документних пам’яток» та 

«Науковий опис документних пам’яток різних видів»] // Хроніка 

Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. 

бюл. 2011 р. – 2011. – Вип. 2 (50). – С. 18. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/000632945d95cfa6a639e (дата звернення: 

19.06.2019). 

744. [Участь І. Я. Лосієвського в урочистій акції передачі до фонду 

ХДНБ цінних видань та документів] // Там само. – 2011. – Вип. 1 (49). – 
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С. 24–25. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read 

/000632945a5a9d02ed36b (дата звернення: 19.06.2019). 

745. [Участь І. Я. Лосієвського у записі програми прес-центру 

«Майдан Свободи» до Шевченківських днів з розповіддю про видання, 

присвячені Кобзареві, що є у фонді ХДНБ] // Там само. – 2011. – Вип. 1 

(49). – С. 16–17. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com 

/read/000632945a5a9d02ed36b (дата звернення: 19.06.2019). 

746. [Участь І. Я. Лосієвського у презентації видання «25-й подъезд» 

(Харків, 2011), що проводилася в Чичибабін-центрі (Харків), з 

повідомленням про архівні матеріали видатних українських 

літературознавців і книгознавців, що зберігаються у ХДНБ] // Там само. – 

2011. – Вип. 1 (49). – С. 16. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/000632945a5a9d02ed36b (дата звернення: 

19.06.2019). 

747. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка : 

(1886 – 2011) : наук.-допом. бібліогр. покажч. : [у 4 ч.] / Держ. закл. 

«Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка». – Харків, 2011. – 455 с. – До 

125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. 
В іменному покажчику – публікації І. Я. Лосієвського 1984–2011 рр.: с. 417. 

 

2012 
748. [Виставка «Видатний книгознавець сучасності Ігор Якович 

Лосієвський. З нагоди 55-річчя завідуючого відділом ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка, доктора філологічних наук, заслуженого працівника 

культури України», яка експонувалася у кабінеті бібліотекознавства 

ім. Л. Б. Хавкіної] // Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2012 р. – 2012. – Вип. 2 (54). – С. 30. 

749. [Виступ І. Я. Лосієвського на краєзнавчих читаннях віддділу 

«Україніка» з повідомленням про історію формування фондів ХДНБ] // 

Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : 

інформ. бюл. 2011 р. – 2012. – Вип. 4 (52). – С. 32. – Електрон. аналог: 

URL: https://ru.calameo.com/read/00063294532603f234295 (дата звернення: 

19.06.2019). 

750. Журавльова, І. К. Збереження культурного надбання у 

книгозбірнях бібліотек ВНЗ України: проблеми та їх вирішення / Ірина 

Журавльова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 
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2012. – Вип. 34. – С. 53–54.– Електрон. аналог: URL: http://bit.ly/1OzwvMG 

(дата звернення: 20.04.2016). 
Відзначено участь І. Я. Лосієвського в проведенні Міжнародного науково-

практичного семінару для бібліотекарів України, які працюють з фондами та новими 

інформаційними ресурсами, що проводився у Центральній науковій бібліотеці 

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 

751. [Підготовка І. Я. Лосієвським аналітичного матеріалу 

«Інформація про склад та стан збереження книжкового фонду 

комунального закладу охорони здоров’я “Харківська наукова медична 

бібліотека”» за запитом Державної фінансової інспекції в Харківській 

області] // Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2012 р. – 2012. – Вип. 3 (55). – С. 22. – 

Електрон. аналог: URL: http://korolenko.kharkov.com/vydannia-

biblioteky/informacini.html#anchor35 (дата звернення: 19.06.2019). 

752. [Повідомлення І. Я. Лосієвського про участь в Міжнародній 

конференції «Збереження електронної інформації в інформаційному 

суспільстві: проблеми та перспективи» (Москва) на загальноміському дні 

фахівця «Новини бібліотечної справи»] // Хроніка Харківської державної 

наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2011 р. – 2012. – 

Вип. 4 (52). – С. 22. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/00063294532603f234295 (дата звернення: 

19.06.2019). 

753. Рыбальченко, Р. К. В гостях у Ростислава : [беседа с извест. 

краеведом и коллекционером / записал А. Алексеенко] // Вісті 

Дергачівщини. – 2012. – 21 січ. 
Серед співробітників ХДНБ, з якими Р. К. Рибальченко підтримує тісні 

стосунки, вказано І. Я. Лосієвського. 

754. Творчий спадок Леся Курбаса у ХХІ столітті : бібліогр. 

покажч. : (до 125-річчя від дня народж.) / Харків. держ. акад. культури, 

Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсєєнко, С. І. Гордєєв, О. М. Левченко]. – 

Харків, 2012. – 220 с. 
Міститься подяка І. Я. Лосієвському за допомогу в підготовці видання. 

755. [Участь І. Я. Лосієвського в організації та проведенні круглого 

столу за темою «Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг 

бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу», що 

відбувся в Науковій бібліотеці Національного університету «Юридична 

академія України ім. Ярослава Мудрого» та виступ з повідомленням 

«Актуальні питання експертизи цінності та відбору книжкових пам’яток до 

Держреєстру»] // Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки 
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ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2012 р. – 2012. – Вип. 1 (53). – С. 32. – 

Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/0006329452edf02d07999 

(дата звернення: 19.06.2019). 

756. [Участь І. Я. Лосієвського в роботі Міжнародної конференції 

«Збереження електронної інформації в інформаційному суспільстві: 

проблеми та перспективи» (Москва)] // Хроніка Харківської державної 

наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2011 р. – 2012. – 

Вип. 4 (52). – С. 5. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/00063294532603f234295 (дата звернення: 

19.06.2019). 

757. [Участь І. Я. Лосієвського в ювілейних заходах з нагоди125-

річчя від дня заснування ХДНБ: відкриття читально-експозиційного залу 

ім. академіка Д. І. Багалія; презентація виставки з фонду науково-

дослідного віддділу документознавства, колекцій рідкісних видань і 

рукописів та видання «Автографи видатних митців у зібраннях Харківської 

державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Колекція О. Л. Сарани» 

(Харків, 2011)] // Там само. – 2012. – Вип. 4 (52). – С. 11. – Електрон. 

аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/00063294532603f234295 (дата 

звернення: 19.06.2019). 

758. [Участь І. Я. Лосієвського з доповіддю «Документальні 

матеріали про життя та діяльність Л. Л. Гіршмана» в круглому столі за 

темою «Наукова спадщина українського вченого-офтальмолога 

Л. Л. Гіршмана та сучасність», що відбувся в Харківській науковій 

медичній бібліотеці] // Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2012 р. – 2012. – Вип. 3 (55). – С. 8–9. – 

Електрон. аналог: URL: http://korolenko.kharkov.com/vydannia-

biblioteky/informacini.html#anchor35 (дата звернення: 19.06.2019). 

759. Шейко, В. М. Харківська наукова школа книгознавства, 

бібліотекознавства та бібліографознавства: система комунікаційних 

зв'язків / В. Шейко, Н. Кушнаренко, А. Соляник // Вісн. Кн. палати. – 

2012. – № 11. – С. 42. – Електрон. аналог: URL: http://bit.ly/1UiM7LF (дата 

звернення: 23.03.2016). 
Згадується І. Я. Лосієвський як викладач Харківської державної академії 

культури. 
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2013 
760. В Харькове учреждена новая международная премия для 

молодых поэтов [Электронный ресурс] // Lytera.ru : клуб книгоиздателей и 

полиграфистов Севастополя : сайт. – Электрон. дан. – 2013. – 24 мая. – 

URL: http://lytera.ru/v-harkove-uchrezhdena-novaya-poeticheskaya-premiya-

dlya-molodyih-poetov.html (дата обращения: 5.11.2013). – Загл. с экрана. 
Згадується про участь І. Я. Лосієвського в журі Міжнародної поетичної премії. 
761. Зуб, В. М. Бібліотечні втрати та шляхи їх мінімізації: 

документознавчий аспект / Володимир Зуб // Бібл. вісн. – 2013. – № 1. – 

С. 43. 
Посилання на праці І. Я. Лосієвського, присвячені превентивній консервації 

фондів. 
762. [І. Я. Лосієвським прочитано лекції для студентів ХДАК та 

підготовлено рецензії на докторські та кандидатські дисертації з 

бібліотекознавства та літературознавства] // Хроніка Харківської 

державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. бюл. 2012 р. – 

2013. – Вип. 4 (56). – С. 26-27. 

763. Международный научно-практический семинар «Libri 

Descripti. Экспертиза редких и ценных изданий» [Электронный ресурс] // 

Казан. (Приволжский) федер. ун-т : сайт. – Электрон. дан. – Казань, 2013. – 

23 сент. – URL: http://bit.ly/1UrACMq (дата обращения: 01.06.2016). – Загл. 

с экрана. 
Згадується про майстер-клас І. Я. Лосієвського «Експертиза цінності 

документних пам’яток» на семінарі у Центральній науковій бібліотеці Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна. 

764. Новости книжного Харькова [Электронный ресурс] // 

Артефакт : сайт антиквар. магазина. – Электрон. дан. – 2013. – URL: 

http://artefakt.in.ua/article/item/news164.html (дата обращения: 14.07.2017). – 

Загл. с экрана. 
Згадується про майстер-клас І. Я. Лосієвського «Експертиза цінності 

документних пам’яток» на міжнародному семінарі «Libri Descripti. Экспертиза редких 

и ценных изданий» у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна. 

765. Примечания / сост.: С. Н. Бунина, Б. Ф. Егоров, Л. С. Карась-

Чичибабина, Л. Г. Фризман // В стихах и прозе / Б. Чичибабин. – Москва, 

2013. – С. 501–503, 517, 518. 
Посилання на праці І. Я. Лосієвського, присвячені творчості Б. Чичибабіна. 

766. Сак, О. Г. В Харьков за автографами [Электронный ресурс] / 

Ольга Сак // Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся 
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Гончара : сайт. – Электрон. дан. – 2013. – Портр. – URL: 

http://museum.lib.kherson.ua/ru-v-harkiv-za-avtografami.htm (дата обращения: 

14.07.2017). – Загл. с экрана. 
Про семінар з питань почеркознавства, проведений І. Я. Лосієвським у травні 

2013 р. в Харківський державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка. 
767. Украинская Ахматовиана (1992–2001) : библиогр. указ. / сост. 

П. Поберезкина. – Toronto, 2013. – 144 с. – Електрон. аналог: URL: 

http://bit.ly/2wmiWx2 (дата звернення: 12.09.2017). 
Висловлено вдячність І. Я. Лосієвському за допомогу в підготовці 

бібліографічного покажчика. В іменному покажчику – публікації І. Я. Лосієвського: 

с. 134. 

768. [Участь І. Я. Лосієвського у міжнародній науковій конференції 

«Українська перспектива творчості о. Петра Скарги» з повідомленням 

«Видання творів Петра Скарги у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка»] // 

Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : 

інформ. бюл. 2012 р. – 2013. – Вип. 4 (56). – С. 14. 

 

2014 
769. Абашник, В. А. Харьковская университетская философия 

(1804–1920) : моногр. : [в 2 т.] / Владимир Алексеевич Абашник. – 

Харьков : Бурун и К, 2014. – Т. 1: 1804–1850 гг. – С. 191, 664. 
Посилання на монографію І. Я. Лосієвського «Русская лира с Украйны». 

770. Каганович, Б. С. Евгений Викторович Тарле: историк и время / 

Борис Каганович. – Санкт-Петербург : Европ. Ун-т в Санкт-Петербурге, 

2014. – С. 13–14, 78, 89. 
Про нарис І. Я. Лосієвського «Труды и дни историка Евгения Тарле», посилання 

на інші його публікації. 

771. Міжнародна «Слов’янська поетична премія» [Електронний 

ресурс] // Харків. обл. орг. Нац. спілки письменників України : сайт. – 

Електрон. дані. – Харків, 2014. – 16 трав. – URL: http://kharkiv-

nspu.org.ua/archives/2347 (дата звернення: 14.07.2017). – Назва з екрана. 
І. Я. Лосієвський у складі журі Міжнародної поетичної премії. 
772. Попик, В. І. Ресурси біографічної та біобібліографічної 

інформації в системі національної спадщини: історія, методологія, 

розвиток : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 27.00.03 / Попик Володимир 

Іванович ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2014. – 

36 с. 
Згадується внесок І. Я. Лосієвського в дослідження проблем формування й 

використання ресурсів біографічної інформації. 
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2015 
773. Вовк, О. І. В. Н. Каразін (1773–1842) в історико-біографічних 

наративах : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Ольга Ігорівна 

Вовк ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – 

20 с. 
Посилання на праці І. Я. Лосієвського. 

774. Жолковский, А. К. Кто организовал вставание? / Александр 

Жолковский // Знамя. – 2015. – № 10. – С. 204–205. – Электрон. аналог: 

URL: http://znamlit.ru/publication.php?id=6060 (дата обращения: 29.05.2019). 

Посилання на книгу І. Я. Лосієвського «Анна всея Руси». 

775. Журавльова, І. К. До історії виходу «Польського альманаху» в 

Харкові / І. К. Журавльова // Польські рефлексії в літературі та мистецтві 

Слобожанщини : матеріали Міжнар. наук. симп., Харків, 17 верес. 2014 р. / 

Генер. консульство Респ. Польща в Харкові [та ін.]. – Харків, 2015. – С. 3–

9. – (Польський альманах ; 7). 
Відзначено роботу І. Я. Лосієвського як наукового редактора I–IV випусків 

альманаху. 

776. Кафедра бібліотекознавства та соціальних комунікацій // 

Харків. держ. акад. культури : до 85-річчя з дня заснування : [монографія] / 

Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2015. – С. 86–90, С. 91 : портр. 
Згадується професор кафедри, доцент І. Я. Лосієвський, викладач з дисциплін 

«Організація та методологія науково-дослідної роботи», «Експертиза цінності 

документних пам’яток». 

777. Попик, В. І. Biography – біографіка – біографістика – 

біобібліографія: понятійний арсенал історико-біографічних досліджень / 

В. І. Попик // Укр. іст. журн. – 2015. – № 3. – C. 126. – Електрон. аналог: 

URL: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2015_3_11 (дата звернення: 

30.05.2019). 
Посилання на монографію І. Я. Лосієвського «Научная биография писателя: 

проблема интерпретации и типологии». 

778. Презентація книги про прп. Нестора Літописця [Електронний 

ресурс] // Українська автокефальна православна церква. Харківсько-

Полтавська єпархія : сайт. – Електрон. дані. – 2015. – 9 листоп. – URL: 

http://uapc.org.ua/prezentatsiya-knyhy-pro-prp-nestora-litopystsya-2014/ (дата 

звернення: 04.08.2017). – Назва з екрана. 
Серед авторів статей наукового збірника названо І. Я. Лосієвського. 

779. Про створення Експертної комісії з відбору рукописних книг, 

рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру 

національного культурного надбання [Електронний ресурс] : Наказ 
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Міністерства культури України, 10.02.2015 р. № 46 // Document.UA : 

сайт. – Електрон. дані. – 2015. – 2 лют. – URL: http://document.ua/pro-

stvorennja-ekspertnoyi-komisiyi-z-vidboru-rukopisnih-kni-doc223455.html 

(дата звернення: 20.07.2017). – Назва з екрана. 
До складу Експертної комісії входить І. Я. Лосієвський. 
780. Стус, Д. В. Василь Стус : життя як творчість. – 3-тє вид. – Київ : 

Дух і літера, 2015. – 384 с. 
Посилання на книгу І. Я. Лосієвського «Анна всея Руси». 

 

2016 
781. Драчева, А. Литераторы не умирают… Памяти Софьи 

Шоломовой посвящается / Александра Драчева // Покров. вестн. – 2016. – 

№ 7–8. – С. 24–26. – Электрон. аналог: URL: https://obitel.kh.ua/pokrov-

periodical/articles/literatory-ne-umirayut/ (дата обращения: 3.06.2019). – Загл. 

с экрана. 

Згадується про виступ І. Я. Лосієвського на вечорі пам’яті С. Б. Шоломової, що 

проводився в ХДНБ ім. В. Г. Короленка. 

782. Карась, Л. Борис Чичибабин / Л. Карась. – Харьков, 2016. – 

121 с. – (Знаменитые украинцы). 
І. Я. Лосієвський згадується серед серед харківських друзів Б. Чичибабіна.  

783. Орлов, В. Анна Ахматова. Сердце не камень [Электронный 

ресурс] / Виталий Орлов // Elegant New York : онлайн-журн. : сайт. – 

Электрон. дан. – 2016. – 20 июня : фот. – URL: http://elegantnewyork. 

com/orlov-ahmatova/ (дата обращения: 19.07.2017). – Загл. с экрана. 

Посилання на книгу І. Я. Лосієвського «Анна всея Руси». 

784. Падура, М. Ф. Життя, віддане науці. Пам’яті проф. 

Дубовик І. А. (1895–1953) / Падура М. Ф., Стояновський В. Г., 

Головач П. І. // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнології 

ім. С. З. Гжицького. Сер. «Вет. науки». – 2016. – Т. 18, № 1 (65). Ч. 2. – 

С. 5. – Електрон. аналог: URL: file:///C:/Documents%20and% 

20Settings/kb/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0% 

BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/2-

3-PB.pdf (дата звернення: 20.07.2017). 
Посилання на публікацію І. Я. Лосієвського «Це лише стара, давно відома 

істина…». 
785. Ясиновська, О. Невідомий хотів вивезти та продати у Росії 

стародрук «Апостол» [Електронний ресурс] / Олена Ясиновська // Преса 

України. – Електрон. дані. – 2016. – 16 листоп. : фот. – URL: 
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http://uapress.info/uk/news/show/151178 (дата звернення: 20.07.2017). – 

Назва з екрана. 
Наголошено, що І. Я. Лосієвський став першим експертом, до рук якого 

потрапила вилучена пам’ятка. 

 

2017 
786. Збереження та безпека бібліотечних фондів [Електронний 

ресурс] // Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка : сайт. – Електрон. 

дані. – Харків, 2017. – 14 берез. – URL: 

http://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/875.html (дата звернення: 

10.06.2019). – Назва з екрана.  
Зазначено, що І. Я. Лосієвський у межах семінару провів майстер-клас 

«Актуальні питання спеціалізації роботи зі зберігання документних пам’яток».  
787. Капустіна, Н. І. Ігор Якович Лосієвський – український 

документознавець, книгознавець, літературознавець, поет: з нагоди 60-

річчя [Електронний ресурс] / Н. І. Капустіна, О. В. Непочатова // Харків. 

держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка : сайт. – Електрон. дані. – Харків, 

2017. – 1 черв. – URL: http://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/946.html 

(дата звернення: 10.06.2019). – Назва з екрана. 

788. Мироненко, І. «По зірваних рейках додому» (підсумки 

четвертого конкурсу Міжнародної слов’янської поетичної премії 2016 

року) [Электронный ресурс] / Ірина Мироненко // Харків. обл. орг. Нац. 

спілки письменників України : сайт. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – 11 

берез. – URL: http://kharkiv-nspu.org.ua/archives/5116 (дата звернення: 

11.09.2017). – Назва з екрана. 
Згадуються поезії І. Я. Лосієвського «Русская речь» та «Воспоминание о 

Крыме». 
789. Михайлин, И. Л. …И другой становится своим / Игорь 

Михайлин // Харьк. известия. – 2017. – 4 июля : портр. – С. 9. – Электрон. 

аналог: URL: http://izvestia.kharkov.ua/on-line/18/1243717.html (дата 

обращения: 5.07.2017). – Рец. на кн.: Колонна : шестьдесят стихотворений / 

Игорь Лосиевский. – Харьков : Курсор, 2017. – 100 с. 

790. Михайлин, И. Л. Оставленное навсегда с собой [Электронный 

ресурс] / Игорь Михайлин // Новый Континент : лит.-художеств. альм. : 

сайт. – Электрон. дан. – 2017. – 25 июня : фот. – URL: 

http://www.kontinent.org/igor-mihailin-ostavlennoe-navsegda-s-soboy (дата 

обращения: 4.07.2017). – Загл. с экрана. – Рец. на кн.: Колонна : шестьдесят 

стихотворений / Игорь Лосиевский. – Харьков : Курсор, 2017. – 100 с. 



133 

 

791. Роль Почаївського Василіянського монастиря в історії 

української культури обговорили у Харкові на міжнародній конференції 

[Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформаційна служба України : 

сайт. – Електрон. дані. – 2017. – 24 жовт. – URL: 

https://risu.org.ua/article_print.php?id=68725&name=conferences&_lang=ua& 

(дата звернення: 6.06.2019). – Назва з екрана. 
Згадується про участь І. Я. Лосієвського у конференції. 

792. Русские писатели. Поэты. (Советский период) : биобиблиогр. 

указ. / Рос. нац. б-ка. – Санкт-Петербург, 2017. – Т. 30 : Б. Чичибабин – 

А. Ширяевец : [1909–2016 гг.]. – С. 60–62, 70, 74, 103, 573. 
Посилання на праці І. Я. Лосієвського, присвячені життю і творчості 

Б. Чичибабіна. 

793. У Харкові провели міжнародну конференцію про роль 

Почаївського греко-католицького монастиря в історії української культури 

[Електронний ресурс] // Релігія в Україні : сайт. – Електрон. дані. – 2017. – 

23 жовт. – URL: https://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/37842-u-

xarkovi-proveli-mizhnarodnu-konferenciyu-pro-rol-pochayivskogo-

vasiliyanskogo-monastirya-v-istoriyi-ukrayinskoyi-kulturi.html (дата 

звернення: 6.06.2019). – Назва з екрана. 

794. У Харкові проходила наукова конференція про Василіянський 

Почаївський монастир ХVІІІ – поч. ХІХ ст. [Електронний ресурс] // 

OBSM.IN.UA : сайт. – Електрон. дані. – 2017. – 23 жовт. – URL: 

https://osbm.in.ua/news/400-litnii-yuvilei-vasyliyanskogo-chynu-iosafata/u-

kharkovi-prokhodyla-naukova-konferentsiya-pro-rol-vasyliyanskogo-

pochayivskogo-monastyrya-khviii-poch-khikh-st/ (дата звернення: 

6.06.2019). – Назва з екрана. 
Згадується про участь І. Я. Лосієвського у конференції. 
795. Ходарєва, Ю. В. Дмитро Іванович Багалій та Харківська 

громадська бібліотека: погляд крізь час : до 160-річчя від дня народж. 

відомого вченого, фундатора харків. бібл. шк. [Електронний ресурс] / 

Ю. В. Ходарєва // Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка : сайт. – 

Електрон. дані. – Харків, 2017. – 7 листоп. – URL: 

http://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/1197.html (дата звернення: 

10.06.2019). – Назва з екрана. 
Посилання на праці І. Я. Лосієвського, присвячені діяльності Д. І. Багалія. 
796. Шелковий, С. К. «Розовый мрамор, жжёный кирпич…» 

[Електронний ресурс] / Сергій Шелковий // Харків. обл. орг. Нац. спілки 

письменників України : сайт. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – 20 верес. – 
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URL: https://kharkiv-nspu.org.ua/archives/5528 (дата звернення: 

28.09.2017). – Назва з екрана. – Рец. на кн.: Колонна : шестьдесят 

стихотворений / Игорь Лосиевский. – Харьков : Курсор, 2017. – 100 с. 

 

2018 
797. 791. Комментарии / [Б. Ф. Егоров, С. Н. Бунина, Л. С. Карась-

Чичибабина] // Всуперечь потоку : стихотворения, ст., эссе, лит. анкеты, 

интервью / Борис Чичибабин. – Санкт-Петербург, 2018. – С. 617, 644. 
Посилання на монографію І. Я. Лосієвського «Встреча с Петраркой». 

798. Мяскова, Т. Є. Бібліотечна діяльність Дмитра Івановича Багалія 

та історична доля його особової бібліотеки / Т. Є. Мяскова // Рукописна та 

книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. 

фондів / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 

Ін-т рукоп. – Киів, 2018. – Вип. 22. – С. 194, 204. – Електрон. аналог: URL: 

http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201812_artilces_field_dopmat_file

s/rksu_2018_22.pdf (дата звернення: 21.06.2019). 
Посилання на працю І. Я. Лосієвського «Д. І. Багалій як ініціатор та 

організатор роботи з формування колекцій рукописів і автографів у Харківській 

громадській бібліотеці». 

799. Нагороди бібліотеки [Електронний ресурс] // Харків. держ. 

наук. б-ка ім. В. Г. Короленка : сайт. – Електрон. дані. – Харків, 2018. – 

2 січ. – URL: http://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/1309.html (дата 

звернення: 10.06.2019). – Назва з екрана. 
Про вручення І. Я. Лосієвському сертифіката Міжнародного інституту 

інновацій «Наука – Освіта – Розвиток» (м. Варшава, Польща) за результатами курсу 

стажування «Архіви та Історія». 

800. Непочатова, О. В. Ігор Якович Лосієвський – український 

документознавець, книгознавець, літературознавець, поет (презентація 

біобібліографічного покажчика) / О. В. Непочатова // Короленківські 

читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук 

нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 

26 жовт. 2017 р. : у 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, 

Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. 

асоц.». – Харків, 2018. – Ч. 2. – С. 184–188. – Бібліогр. наприкінці ст. – 

Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/0006329451fff17e48fd7 

(дата звернення: 25.06.2019). 

801. Нове оцифроване видання: Григорий Богослов. Беседы: слова. 

[Рукопис. Б. м., середина – половина XVI ст.] [Електронний ресурс] // 
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Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка : сайт. – Електрон. дані. – 

Харків, 2018. – 20 груд. – URL: http://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-

podii/1935.html (дата звернення: 10.06.2019). – Назва з екрана. 
Автор опису видання І. Я. Лосієвський. 
802. Старовинна гравюра – національне надбання України 

[Електронний ресурс] // Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка : 

сайт. – Електрон. дані. – Харків, 2018. – 20 листоп. – URL: 

http://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/1942.html (дата звернення: 

10.06.2019). – Назва з екрана. 
Про участь І. Я. Лосієвського в однойменному семінарі в ОННБ (м. Одеса). 

803. Rampazzo, С. Г. И. Чулков : проблемы научной биографии 

писателя с 1879 г. до Октябрьской революции (на материале неизданной 

семейной переписки 1901–1938 гг. [Электронный ресурс] / Chiara 

Rampazzo ; Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Studi Linguistici 

e Letterari. – Электрон. дан. – [Падуя, 2018]. – URL: 

http://paduaresearch.cab.unipd.it/11095/2/tesi_Chiara_Rampazzo.pdf (дата 

обращения: 6.06.2019). – Загл. с экрана. 
Наведено і проаналізовано окремі положення концепції наукової біографії 

письменника, розробленої І. Я. Лосієвським. 

 

2019 
804. Бойченко, Н. Харькове у каждого желающего появилась 

возможность почувствовать себя президентом (фото, видео) [Электронный 

ресурс] / Н. Бойченко // Город X : новостной портал. – Электрон. дан. – 

Харьков, 2019. – 17 сент. : фото, видео. – URL: 

https://gx.net.ua/obshhestvo/region/v-harkove-u-kazhdogo-zhelayushhego-

poyavilas-vozmozhnost-pochuvstvovat-sebya-prezidentom-foto-video.html 

(дата обращения: 18.09.2019). – Загл. с экрана. 
Про вручення І. Я. Лосієвському відзнаки Фонду пам'яті Блаженнішого 

Митрополита Володимира. 

805. Егоров, Б. Ф. В Харькове (из дневника за март 2004 г.) 

[Электронный ресурс] / Б. Ф. Егоров // Издательский дом Дмитрия Бураго : 

сайт. – Электрон. дан. – Киев, [2019]. – URL: https://burago.com.ua/egorov-

b-f-%E2%80%A2-v-kharkove-iz-dnevnika-za-m/ (дата обращения: 

10.06.2019). – Загл. с экрана. 

806. Те саме // Libera Hominis : сб. памяти Л. Г. Фризмана. – Киев, 

2019. – С. 64, 66–67. 
Згадується про І. Я. Лосієвського та родину Лосієвських. 

https://gx.net.ua/obshhestvo/region/v-harkove-u-kazhdogo-zhelayushhego-poyavilas-vozmozhnost-pochuvstvovat-sebya-prezidentom-foto-video.html
https://gx.net.ua/obshhestvo/region/v-harkove-u-kazhdogo-zhelayushhego-poyavilas-vozmozhnost-pochuvstvovat-sebya-prezidentom-foto-video.html
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807. Примірники факсимілє Пересопницького Євангелія передано 

до фондів двох наукових бібліотек Харкова [Електронний ресурс] // Фонд 

пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира : сайт. - Електрон. дані. – 

2019. – [16 верес.] – URL: http://mvfund.org/novini/860-primirniki-faksimile-

peresopnitskogo-evangeliya-peredano-do-fondiv-dvokh-naukovikh-bibliotek-

kharkova (дата звернення: 18.09.2019). – Назва з екрана. 
Про вручення І. Я. Лосієвському відзнаки Фонду пам'яті Блаженнішого 

Митрополита Володимира. 

 

 

З РЕЦЕНЗІЙ ТА ВІДГУКІВ НА КНИГИ І. Я. ЛОСІЄВСЬКОГО 
 

«Русская лира с Украйны. Русские писатели Украины 

первой четверти ХІХ века» (1993) 

 

И. Я. Лосиевский – книговед. Его перу принадлежит, например, 

сводный каталог «Первопечатные отечественные издания в харьковских 

коллекциях». Его новая книга литературоведческая и в своей основе 

пронизана книговедческим подходом. В ней речь идёт об издательской 

деятельности, о харьковской журналистике. Подробно рассказано о 

журналах первой четверти ХІХ в. – «Харьковский Демокрит», 

«Харьковский еженедельник», «Украинский вестник», «Украинский 

журнал». Автор много работал в русских и украинских архивах, его книга 

вводит в научный оборот массу интереснейших данных, позволяющих по-

новому взглянуть на литературный процесс на украинских землях. 

Процесс этот испытал сильное воздействие творчества В. А. Жуковского и 

А. С. Пушкина. Мы узнаём о русскоязычных произведениях таких 

известных писателей, как Г. Ф. Квитка и П. П. Гулак-Артемовский. Вместе 

с тем, со страниц книги встают и многие полузабытые имена – 

И. Ф. Вернет, Р. Т. Гонорский, В. Г. Маслович, А. Н. Нахимов, 

Е. М. Филомафитский. 

(Немировский Е. Л. Книговедческое 

 обозрение // Книжное дело. 1994. № 6. С. 66.) 

 

* * * 

Среди современных работ по русской литературе редко встречаются 

исследования, основанные на проработке широкого круга малоизвестных 

или неизвестных источников и сразу заполняющие белое пятно на пока 



137 

 

еще не до конца прорисованной карте отечественной словесности. Эта 

монография – из их числа. 

<...> Так или иначе без этой книги не сможет обойтись ни один 

исследователь истории русской литературы первой четверти ХІХ в. 

 

 (Рейтблат А. И. [Рецензия] // Новое  

литературное обозрение. 1994. № 9. С. 303.) 

 

*  *  * 

Игорь Лосиевский продолжает традиции Д. И. Багалея, Г. П. Да-

нилевского, К. И. и П. И. Кеппенов, А. И. Кирпичникова, Н. И. Петрова, 

Н. Ф. Сумцова, М. Г. Халанского, А. Г. Слюсарского и других ученых, 

плодотворно изучавших культурное наследие украинского и русского 

народов, издревле населявших Слобожанщину. В книге обстоятельно 

прослеживаются специфические условия литературного движения на 

Слобожанщине, пути развития русской прозы на Украине, творчество 

русских поэтов Украины той поры. Это – первый опыт истории русской 

литературы Украины 1800–1825 гг. <...> Харьковская журналистика 

первой четверти ХІХ века, как показал Игорь Лосиевский, была также 

порождена культурным сотрудничеством двух народов <...>. 

Актуальность исследования харьковского ученого для нынешнего 

состояния украинско-русской культуры Слобожанщины не подлежит 

сомнению. Не секрет, что в пылу современных политических споров дают 

себя знать две в равной степени опасные крайности: ультранационализм и 

великорусский шовинизм. Возобладание одной из них чревато для 

Слободской Украины конфронтацией, последствия которой нетрудно 

предвидеть, имея перед глазами опыт Карабаха, Приднестровья и 

Югославии. 

(Гомон М. Л. Русская лира Слобожанщины 

 // Вечерний Харьков. 1994. 18 янв.) 

 

«Анна всея Руси. Жизнеописание Анны Ахматовой» (1996) 

 

Книга Игоря Лосиевского «Анна Всея Руси» – первое в нашей 

литературе научно-художественное жизнеописание Анны Ахматовой. 

Это книга-сопереживание, написанная живым, доступным, 

эмоциональным языком, и она не оставит равнодушными всех, кого 

привлекают личность и судьба великого поэта. Фактология книги богата и 
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разнообразна. Интересно сочетание архивных и мемуарных материалов с 

психологическим анализом, основанным на фактах биографии Анны 

Ахматовой. 

Легендарная судьба Ахматовой, ее поэзия все более и более отходят 

к классическому ядру русской и мировой литературы. Книга Игоря 

Лосиевского – интересный и достойный путеводитель на этом пути. 

 

(Рейн Е. Послесловие  

к книге «Анна всея Руси…».)  

* * * 

<...> целостного научно-художественного жизнеописания Анны 

Ахматовой в отечественном литературоведении еще не было, и книга 

И. Я. Лосиевского является, бесспорно, событием в этом отношении  

(в зарубежном литературоведении подобную роль сыграла книга А. Хейт 

«Анна Ахматова. Поэтическое странствие»).  

<...> Необходимо отметить высокий профессионализм автора, его 

широкую филологическую эрудицию, мастерство в сочетании глубокого 

литературоведческого анализа ахматовских текстов с убедительными 

психологическими наблюдениями. Страницы книги, посвященные «Поэме 

без героя», «Реквиему» и др., открывают читателю новые грани известных 

произведений. 

<…> впервые в нашем литературоведении И. Я. Лосиевский 

предлагает объективный анализ цикла Ахматовой «Слава миру», 

справедливо определяя мотивы и повод его создания, указывая на подтекст 

стихотворений, на те трагические реалии, которые стоят за ними. 

   

(Семчук-Трофимова Ю. О. [Рецензия]  

// Русская филология. Украинский вестник.  

1997. № 1–2. C. 59–61.) 

 

*  *  * 

В своём поиске И. Лосиевскому пришлось столкнуться со 

свидетельствами далеко не равноценными. За кажущейся легкостью и 

стройностью книги – тщательный отсев. 

 

 (Дмитриев А. «Как струится поток  

доказательств» // Независимость. 1997. 21 марта) 
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*  *  * 

Диапазон мифотворчества огромен – от благоговейно-

добросовестного Лосиевского до геростратистого Жолковского. 

 

(Бек Т. Книга жизни  

// Литературная газета. 1997. № 17, 30 апр.) 

 

*  *  * 

Сначала на Западе, а затем, с наступлением гласности, и в России 

появляется богатый и все растущий корпус записок и воспоминаний об 

Ахматовой (Чуковская, Найман, Герштейн, Островская, Виленкин, 

Лукницкий, Виленкин и Черных сост., Кралин сост., Поливанов сост., и 

мн. др.) и ее жизнеописаний (Хэйт, Ридер, Лосиевский), в значительной 

мере продиктованных ею самой – в личном общении, с помощью 

автобиографических текстов или через посредство третьих лиц. В этих 

материалах Ахматова предстает героической личностью, твердо 

противостоявшей советскому давлению (включавшему расстрел ее 

бывшего первого мужа – Н. С. Гумилева и повторные аресты ее третьего 

мужа – Н. Н. Пунина и сына – Л. Н. Гумилева) и тайно создававшей 

официально не приемлемые поэмы («Реквием», «Поэму без героя»), а в 

личном плане являвшей колоритно противоречивую фигуру сильной – 

аскетичной и своевольной, величественной и остроумной, альтруистичной 

и самовлюбленной – женщины, законодательницы гонимой культурной 

традиции, королевствующей повелительницы небольшого кружка 

неофициальных почитателей и помощников, мастерицы собственного 

имидж-мейкинга. 

 

(Жолковский А. К переосмыслению канона: советские 

класики-нонконформисты в постсоветской перспективе 

[Электронный ресурс].  

URL: http//www-bcf.usc.edu/~alik/rus/ess/reth.htm)  

 

 *  *  * 

Книга И. Я. Лосиевского представляет собой добротную 

«традиционную» биографию, выгодно отличаясь от печально известного 

опуса  А. И. Павловского, но в то же время значительно уступая по 

насыщенности новым материалом давнему пионерскому исследованию 

А. Хейт. 
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Пафос книги, её основной тон лучше всего передает заглавие: речь у 

Лосиевского действительно идет, прежде всего, не о жизни Анны 

Андреевны Ахматовой, но о героическом житии «Анны Всея Руси». 

Такую биографию совершенно закономерно начинают эпиграфы из 

Софокла и Данте <...>. 

 

(Лекманов О. А. [Рецензия] // Новое литературное  

обозрение. 1997. № 25. С. 421–422.) 

 

*  *  * 

Книга о такой личности, как Анна Ахматова, должна отвечать, по 

крайней мере, двум условиям. Для человека литературно изощренного в 

ней должны быть хотя бы крупицы свежего, индивидуального взгляда на 

фигуру, которая быстро становится – уже стала – хрестоматийной. Для 

человека мало просвещенного, но искренне любящего поэзию, такая книга 

должна быть подлинным и волнующим открытием. Трепетное отношение 

И. Лосиевского к А. Ахматовой в сочетании с профессиональной 

скрупулезностью позволяют автору достичь этих целей. Созданный им 

портрет поэта нетрафаретен, масштабен, эмоционален. <...> Особо хочу 

отметить тонкий и убедительный анализ отношений Ахматовой с эпохой, с 

политической реальностью, ее умения сохранять внутреннюю свободу и 

достоинство в условиях неимоверного общественного гнета. Всё это 

хорошо показано в книге, эта тема звучит заключительным аккордом на ее 

последних страницах. 

  (Брюгген В. Ветвистая мысль 

// В кругу времен. 1998. Вып. 1. С. 58.) 

 

*  *  * 

Какими бы подробными и яркими ни были книги воспоминаний, 

создание объективной научной биографии – одна из важнейших задач 

историко-литературной науки. Подступом к решению этой задачи явилось 

«Жизнеописание Анны Ахматовой» И. Я. Лосиевского. 

<...> В книге учтен опыт первого биографа поэтессы А. Хейт, и это 

правомерно как с точки зрения сугубо исследовательской, так и с позиций 

верности волеизъявлению Ахматовой: как известно, важнейшие 

содержательные акценты книги Хейт во многом были определены самой 

поэтессой. Лосиевский не упускает из виду и тех ориентиров, которые 

заданы последними биографическими публикациями и 
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исследовательскими работами. На их основе он шаг за шагом 

восстанавливает событийную канву жизни Ахматовой. 

<...> Разумеется, можно оспорить отдельные суждения, выводы, 

формулировки И. Лосиевского. Но бесспорно одно: книга «Анна Всея 

Руси» – плод добросовестной и компетентной работы. 

 

(Кихней Л. Г. Новая книга об Анне Ахматовой  

// Вестник Московского университета. Серия 9. Филология.  

1998. № 3. С. 127–128, 131.) 

   

*  *  * 

Первая научная биография Ахматовой была издана на английском 

языке в 1976 году и на русском в 1991 г. [книга Аманды Хейт «Анна 

Ахматова. Поэтическое странствие»]. <...> Первая русская научно-

популярная биография Ахматовой написана И. Лосиевским в 1991–1992 

годах и опубликована в Харькове (без указания тиража), в стране, ныне 

являющейся родиной великой одесситки <...>. 

Опыт получился в целом очень удачным. И. Лосиевский учел не 

только основную литературу об Ахматовой, опубликованную к тому 

времени, прежде всего, свод мемуарных источников, но и архивные 

материалы, пользовался консультациями осведомленных лиц, так что в 

ряде отношений его книга имеет значение первоисточника существенных 

сведений. Не забыто ни одно из наиболее значительных произведений 

Ахматовой, их краткий анализ вписан в рассказ о ее жизни абсолютно 

органично, без заметных перекосов в сторону преобладания либо самого 

творчества, либо условий, в которых оно реализовывалось. Это было 

особенно трудно, так как ахматовские произведения меньше всего 

являются простой иллюстрацией внешних фактов или даже внутренней 

жизни поэта. 

Естественно, что по источникам жизнь поздней Ахматовой известна 

гораздо лучше, чем ее ранняя биография, даже периода наиболее 

интенсивного творчества – первых пяти, выходивших отдельно, 

поэтических книг (1912–1922). Но И. Лосиевский избежал заметных 

диспропорций, хорошо распределил материал и убедительно расставил 

акценты, не став «летописцем», одинаково подробно отражающим важное 

и менее важное. <...> 

Хронология в книге подвижна: здесь И. Лосиевский тоже не 

летописец, он концентрирует события вокруг основных моментов, излагает 
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и их предыстории, и часто последствия, что способствует компактности 

изложения, его композиционной стройности. 

И. Лосиевский не обошел не только «Славу миру», но и другие 

неприятные факты биографии Ахматовой, оставаясь объективным и 

деликатным в оценках. <...> 

Вторую половину книги И. Лосиевского составляют иллюстрации и 

стихи 85 авторов от Н. Гумилева до Б. Чичибабина, так или иначе 

обращенные к Ахматовой. И. Лосиевский как создатель этой поэтической 

антологии (ряд авторов представлен далеко не одним стихотворением) 

обнаружил весьма обширные знания в области всей русской поэзии ХХ 

века. <...> в целом приложение, по объему сопоставимое с основной 

частью книги, соответствует и ее высокому уровню. Иллюстрации 

подобраны также очень хорошо и во всех смыслах украшают издание, 

достойное самой широкой известности, хотя и недоступное большинству 

потенциальных читателей. 

(Кормилов С. И. Жизнеописание златоустой Анны 

 // Вопросы литературы. 1998. № 5. С. 329–330, 333, 338.) 

 

*  *  *  

Игорь Лосиевский написал книгу о своей любви. Его любовь 

оказалась и нашей любовью – АХМАТОВА! <...> 

Книга Лосиевского – ахматовская энциклопедия. Пользуясь 

обширным фондом источников, мемуарных и архивных документов, автор 

попытался впервые в русскоязычной литературе создать научно-

художественную биографию великой русской поэтессы нашего столетия. 

Получилась документальная книга о жизни Ахматовой, о реализовавшемся 

в «царственном слове» легендарном варианте ее судьбы, о жизненном 

пути, отмеченном, несмотря на тернии (а может быть, и благодаря им) 

печатью высокой духовности. <...> 

Книга небесспорна. Некоторые читатели обратят внимание на 

уязвимый тезис автора: Ахматова – христианский поэт, и в то же время 

«вещунья», предсказывающая судьбу. Впрочем с тем, что Анна Андреевна 

была литературным мистификатором, запутывающим современников и 

потомков, никто спорить не будет. 

 

 (Щуплов А. «Любовь,  

любить велящая любимым…»  

// Книжное обозрение. 1998. № 36, 8 сент.)  



143 

 

Відгуки на книгу «Анна всея Руси. Жизнеописание Анны Ахматовой».  

З листів автору 

 
Євдокія Миронівна Ольшанська. 31 січня 1997 р.: «…глубокая и 

честная книга, написанная с большой любовью и превосходным знанием 

материала. <…> Ваша книга – это счастливое совпадение с тем, какую 

книгу об Анне Ахматовой я хотела бы видеть». 

Тетяна Олександрівна Бек. 18 лютого 1997 р.: «Вы проделали 

огромную и вдохновенную работу. Тут – и напряжение труда, и легкость 

любви. Казалось бы, почти все изложенное Вами, я уже знала, но многое 

воспринимается заново, остро, свежо.  

Из приложенья «В ста зеркалах» меня потрясло стихотворение 

Слуцкого, которого я не знала. Вот кто опередил (сжато и полностью) 

Жолковского! 

Я поздравляю Вас с большой победой: отличная получилась книга». 

Євгенія Кузьмівна Дейч. 26 лютого 1997 р.: «Здесь не 

беллетризация, а скорее необычный жанр живого литературоведения. <…> 

Достоверность, глубокое знание фактов биографии и творчества ААА, 

умение аналитически представить творчество – всё это делает книгу 

заметной и читаемой». 

Борис Федорович Єгоров. Лютий 1997 р.: «Мне не понравилось 

заглавие книги, но содержание – прекрасное, особенно деликатность по 

отношению к интиму». 

Лев Олександрович Аннєнський. 3 березня 1997 р.: «С 

неослабевающим интересом прочел Вашу книгу об Ахматовой <...> Это не 

просто «Ахматовская энциклопедия», но и интонационный сплав 

фактографа и исповеди, в принципе труднодостижимый, но Вами 

выдержанный от начала до конца». 

Станіслав Борисович Рассадін. Березень 1997 р.: «Книга, 

безусловно, хороша – вовсе не ради экономии времени мне, в общем, 

остается примкнуть к оценке, сделанной Рейном. Нет, серьезно: 

«фактология книги богата и разнообразна. Интересно сочетание ...» – и т. 

д. Добавлю только, что это тот – не слишком частый, ежели не выразиться 

категоричнее, – случай, когда движущей, заразительной и, главное, с о-  

д е р ж а т е л ь н о й  силой оказывается любовь к поэту. Книга не 

обделена анализом (хотя его – говорю об анализе стихов и стиха – могло 
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быть, на мой вкус, больше), однако именно постоянство любви, стало 

быть, и сопереживания обеспечило анализу трепетность. 

Хорошо, что это  б и о г р а ф и я  п о э т а,  а не «жизнь и 

творчество» порознь; комплимент может показаться сомнительным, но 

ведь и вправду закавыченный шаблон почти повсеместен, и ахматовский 

завет «Побольше стихов, поменьше Третьего отделения» мало кем 

выполняется». 

Леонід Миколайович Вишеславський. 14 квітня 1997 р.: «Поэт под 

Вашим пером не стал «достояньем доцента», как с презреньем писал Блок. 

Книга читается легко, захватывающе. Она вся – и на трагических своих 

страницах – в оружиях света. Отмечая это, сознаю, что писать о поэте 

очень трудно, особенно о таком, как Анна Андреевна, прикасаться к 

стихам которой – всё равно что прикасаться к крыльям бабочек». 

Михайло Михайлович Кралін. 27 травня 1997 р.: «…мне кажется, 

что книга получилась В а ш а, то есть достаточно личная (личностная). 

Другой (хотя бы и я, например) мог бы написать «Анну Всея Руси», но это 

получилась бы совсем другая Анна. Ваша – вызывает во мне нечто 

похожее на ревность, но это нормально. Возможен и такой поворот, и 

такое зеркало, хотя, особенно к концу книги, хотелось бы побольше 

«вечности», поменьше – проклятой «современности». Но раз уж так Вам 

написалось, то Бог Вам судья, а я в судьи себя не прочу, просто радуюсь за 

Вас <   >». 

Володимир Миколайович Леонович. Липень 1997 р.: «Я что-то не 

припомню такой вне- или много-жанровой вещи, где бы разные стороны, 

подходы, сведенья, свидетельства и проч. сливались в  о д н о  так, что и 

кавычек нигде не надо. А всё просто: Вы  л ю б и т е, Вы  п е р е ж и л и». 

Олександр Семенович Кушнер. 12 грудня 1997 р.: «Сказать по 

правде, об Ахматовой уже написано так много, что скоро наше знание о 

каждом её дне приблизится к нашему знанию о Пушкине. Это не умаляет 

достоинств Вашей книги, и уверен, что не раз загляну в неё по разным 

поводам». 

Роман Давидович Тіменчик. Кінець грудня 1997 р.: «…позвольте 

поблагодарить за книжку, мной, естественно, с интересом прочитанную, – 

как водится, в каких-то местах я с воодушевлением солидаризируюсь, в 

каких-то готов и поспорить». 

Андрій Михайлович Турков. 20 грудня 1998 р.: «Конечно, «Русская 

лира с Украйны» может оказаться как бы в тени, заслоненная «Анной Всея 

Руси», но мне лично чрезвычайно близок этот пафос памяти, воскрешения 
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забытых лиц. Гонорский, Нахимов, Юзефович просто оживают в книге, и 

многое из сказанного ими вполне к месту чуть не два века спустя <...>. 

Залпом прочел и «Анну...», которая, думаю, должна иметь чита-

тельский успех не по причине «модной темы», а потому что серьезна и 

обстоятельна, без надрывно-истерических нот, столь, увы, частых в 

сочинениях об А. А<хматовой>., и о М. Ц<ветаевой>., и об 

О. М<андельштаме>. 

Если я в чём с Вами не согласен, так в том, что в «Поэме без героя» 

А. А<хматова>. пыталась в чём-то себя убедить и, дескать, потому не 

совсем объективна к 10-м годам (у Вас сказано по-другому, но понять 

можно так). Мне как раз кажется, что в поэме она приблизилась к, скажем 

так: благородно покаянной, истинно демократической «ноте» нашей 

классики – от Толстого (да и раньше, конечно) до Блока <…>». 

 

«Итака. Книга стихотворений» (1997) 

 

Игорь Лосиевский проходил полный «курс аргонавтики» по голосам 

великих поэтов от Катулла до Бродского. Благодаря таким «лоцманам» он 

не разбился о подводные рифы и скалы, продолжая свой путь. Образ 

дороги, пролегающей – по морю или по суше, – стал рефреном книги. Эта 

дорога постоянно выводит автора в день сегодняшний <...> ни идеала, ни 

идиллии автор не находит в своих поэтических странствиях, оставаясь, по 

его же замечательному выражению, «меж бесами и небесами». <...> Книга 

«Итака» – о любви к настоящему. Книга превращений, перемен и 

возвращений, не рассчитанная на равнодушный к поэзии и не привыкший 

к полетам фантазии ум.  

(Чепалов А. Меж беcами  

и небесами // Время. 1998. № 16. 7 февр.) 

 

* * * 

Способность литературной мысли видоизменяться, варьироваться 

поразительна. В одном случае она избирает для себя рифмованную 

поэтическую форму, в другом ей нужны строгие каноны мемуарной, 

биографической прозы, в третьем она выплескивается в щедрой 

беллетристической фантазии... А то понадобится ей точная емкость 

аналитической критики. <...> 

Вполне проявив себя в роли вдумчивого аналитика, пристрастного 

критика, И. Лосиевский выступает и в качестве поэта, как автор сборника 
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стихотворений «Итака». Общим свойством Лосиевского-литератора, 

которым отмечены и его поэтические строки, я назвал бы ту самую 

«ветвистую» мысль, за которой интересно следить, которая насыщает 

лучшие страницы Лосиевского и порой способна выступить в роли 

«самостоятельного героя». Обилие исторических и литературных 

реминисценций усложняет поэзию Лосиевского, временами как бы лишает 

ее непосредственного эмоционального импульса, придаёт некий 

вневременной характер. Вероятно, сильнее всего звучит у Лосиевского-

поэта тема преемственности искусства, близости творческих порывов 

человека вне зависимости от эпохи и от избранного рода искусства. 

Возможно, отсюда налёт некоторого академизма на сборнике. Было 

бы интересно увидеть, какие рисунки способно вывести достаточно 

уверенное и изощренное перо Игоря Лосиевского на полях собственно 

«современной темы», как оно способно художественно трансформировать 

токи нашей сложной, мозаичной, бурной (сумбурной!) действительности с 

её психологическими перепадами и парадоксами. 

  

(Брюгген В. Ветвистая мысль 

// В кругу времен. 1998. Вып. 1. С. 58.) 

 

«Научная биография писателя: 

проблемы интерпретации и типологии» (1998) 

 

За нових умов необхідність осмислення місця біографічних 

досліджень в системі гуманітарного знання, їх проблематики та 

інструментарію стимулювала появу у 90-х рр. ХХ ст. перших ґрунтовних 

вітчизняних теоретичних праць в галузі біографістики (О. Л. Валевський, 

І. Я. Лосієвський, В. С. Чишко). 

  

 (Попик В. І. Біографістика. Український національний  

біографічний архів : наук.-інформ. проект  

Ін-ту біогр. дослідж. [Електронний ресурс].  

URL: biography. nbuv.gov.ua/index.php/biografistika – j – 

in/biografika/biografistika) 

 

* * * 

Крупнейшие отечественные теоретики литературы и журналистики 

глубоко проникали в вопросы жанровой специфики очерка и, в частности, 
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портретного, биографического <...>. Философские основы этой темы были 

заложены М. М. Бахтиным и Г. О. Винокуром, интерпретацию и 

методологию биографии исследовали Ю. М. Лотман, И. Я. Лосиевский и 

другие. 

 (Григорьева Л. Г. Биографический очерк в 

современной российской журнальной 

периодике : автореф. дис. … канд. филол. 

наук : 10.01.10. Москва, 2010. 22 с. Электрон. 

аналог: URL : http://mediascope.ru/node/667) 

 

 

 «Встреча с Петраркой, из наблюдений над интертекстом 

 в чичибабинской лирике» (2005) 

 
Среди книг И. Лосиевского – и «Русская лира с Украйны. Русские 

писатели Украины первой четверти ХІХ века», и дважды выходившая 

биография Ахматовой, и «Книги Еноха. Тайны Земли и Неба» (2003), 

поэтому если кто мог решиться написать монографию о традициях 

великого поэта Ренессанса в творчестве русского поэта Украины ХХ века 

Бориса Чичибабина (1923–1994), то только он. <...> Материал в 

монографии четко структурирован по главам, содержание которых 

определено их названиями: «Свет. Любовь», «Притяжение Смерти», 

«Vivere memento», «Жизнь-Утопия». Оригинально «Вместо послесловия», 

где как поэт выступает уже автор-исследователь: в трех своих 

стихотворениях он варьирует петрарковские мотивы <...>. 

 

(Кормилов С. И. [Рецензия]  

// Вопросы литературы. 2006. № 3. С. 360.) 

 
Основная мысль работы поэта и филолога Игоря Лосиевского 

заключается в том, что Чичибабин испытал прямое воздействие творчества 

Франческо Петрарки и что между двумя поэтами существовали отношения 

типологического сходства <...>. 

Пожалуй, самое важное и интересное в рецензируемой книге – 

перекличка, обнаруженная самим Лосиевским, – между знаменитым 

стихотворением Чичибабина «Сними с меня усталость, матерь Смерть...» 

(1967) и СССХХХІІ секстиной Петрарки «Mia benigna tortuna e᾿l viver 
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lieto...». Обсуждение многочисленных, действительно впечатляющих 

соответствий между двумя текстами занимает бóльшую часть главы 

«Притяжение смерти». 

  

 (Кукулин И. [Рецензия] // Новое литературное 

 обозрение. 2007. № 86. C. 452–453.) 
 

 

 «Долгие проводы: пятьдесят стихотворений» (2007) 

 

Сборник тщательно отобранных стихотворений, в котором яркие 

воспоминания о детстве переходят в размышления о литературном 

ХХ веке с экскурсами в век ХІХ. Филологи обычно пишут 

мертворожденные стихи – здесь не то, все стихи живые.  

 

(Кузнецова А. Ни дня без книги 

 // Знамя. 2007. № 10. С. 235.) 

 

*  *  * 

<...> оригінальний лірик, схильний до філософського осмислення 

проблем буття. В його віршах, настояних на традиціях російської класики, 

перетинаються ідеї Античності і Відродження, історія і сучасність, 

«золотий вік» Пушкіна і «срібний вік» Ахматової, що говорить про 

масштаби мислення і високий рівень культури поета. 

 

 (Гетьманець М. Ф. Лосієвський Ігор Якович 

 // Літературна Харківщина. Харків, 2007. С. 62.) 

 

 
«Колонна: шестьдесят стихотворений» (2017) 

 

…И другой становится своим 

Самое интересное в жизни для человека – это другой такой же 

человек. Сколько сил уходит на то, чтобы его выслушать, понять, втянуть 

в пределы своего сознания. Если это происходит, Другой становится 

Своим, устраняются конфликты, отменяются войны. Человек ощущает 

свою всеобщность. 
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С такими впечатлениями закрываешь книгу стихотворений Игоря 

Лосиевского «Колонна». Это книга о нас, о современнике, о его душевных 

терзаниях, воспоминаниях о детстве, рецепции событий нашего времени. 

В то же время – это книга о вечности, о мире как движущейся константе. В 

нем есть удерживающая его колонна, неустранимые ценности, которые 

невозможно опрокинуть никаким политическим режимам. Вот это 

удивительное сочетание мига и вечности становится украшением книги 

как целостности. Ведь настоящая красота, призванная спасти мир, – не в 

форме, а в содержании, в той щемящей правде, которая становится дорога 

для осознавшего ее. За это мы благодарны литературе. 

Автор – и есть тот Другой, который в процессе чтения становится 

Своим. Читатель выслушал его, поэт вошел в его сознание, стал близок. 

Такую книгу не убираешь со стола, держишь под рукой, чтобы в 

свободную минуту перечесть полюбившееся место. 

Начинается она маленьким циклом из двух стихотворений под 

названием «Элегии». Отметим вскользь, что элегия – не забытый жанр, 

реанимируемый автором. Он активно присутствует в современной поэзии, 

просто далеко не все поэты используют его название в своем творчестве. 

На самом деле элегия – это любое стихотворение, отражающее настроения 

грусти, меланхолии, скорби, печали, это результат философских 

размышлений о сложных вопросах бытия. 

Элегии И. Лосиевского наративны, то есть в них отражены картины 

внешней действительности. Первая элегия – о природе, о березах, 

сопровождающих автора всю жизнь, их всегда двенадцать; они растут 

вместе с поэтом: «это по ним научился считать я, / когда мне пять с 

половиною было». Фраза «всегда их двенадцать» – рефрен в 

стихотворении. Это и есть символ константы человеческого бытия. 

Березы – опора, признак стабильности. В мире все меняется, а они 

остаются такими же, хотя и подрастают, конечно: «Рушились страны и 

падали флаги, / мы разуверивались, прозревая. / Только б не вышли из той 

передряги, / если б не эта защита живая». И далее: «Кроны несут они, 

точно короны, / стали стволы их, как ноги слоновьи, / держат полвека они 

оборону, чтобы мы жили добром и любовью». 

Вторая элегия не о природе – о людях… которые, впрочем, есть 

частью природы. Это двое стариков, поющая пара, «им, верно, на пару без 

малого двести. / У кромки бредущие тротуара, / глубокую старость 

обретшие вместе». Они держат друг друга за мизинцы колечком, их не 

разорвать, у каждого в сумке на всякий случай таблетка; они поют на 
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улицах города, не важно, какие песни («какой-то романс о досадной 

ошибке»). Автор не сообщает, кто они. Они часть городского пейзажа, они 

поют, как птицы; для них это совершенно естественно, они без этого не 

могут. В пении – не столько выражение внешней потребности, сколько 

ответ на внутренний запрос о красоте мира, обострённое – с возрастом, «на 

рубеже» – чувство счастливой причастности к нему. 

Потом, по прочтении, мы поймем, почему книга открывается элегией 

о природе и о людях, – это два лейтмотива, две главные темы поэтического 

сборника. 

О людях поэт пишет всегда с увлечением. Для него каждый 

человек – загадка, которую он пытается разгадать. Может быть, самое 

примечательное из стихотворений на эту тему – «Масленица». Собственно, 

в заглавии отражено время события. Да почему же события? События как 

раз никакого и нет. Разве можно считать событием сообщение: «А тихий 

дворовый реликт – дядя Вася / с утра оклемался и с полудня квасит»? 

Конечно же, нет. Но… это в жизни, а в поэзии – все иначе. Там царствует 

поэт. А он может превратить ежедневную мелочь в событие. И он это чудо 

совершает, предлагая нам свои размышления (чем не элегия) о жизни: «По 

образу он и подобию разве, / объект затухающий? Бес меня дразнит, / 

проблема сия – неземного ума, / а сумрак душевный – пока что не тьма». 

Вот!!! – останавливает нас поэт. – «Не тьма». Вопрос, заданный 

вначале: действительно ли каждый человек (и дядя Вася) создан по образу 

и подобию Божьему, – это ведь, по автору, бесовское искушение. На самом 

деле, ответ прозвучал тут же: «сумрак душевный – пока что не тьма». 

Завершает стихотворение (элегию) обращение к дяде Васе: 

«Встряхнись, дядя Вася! Пусть ночи длинны – / соседка печёт золотые 

блины, / как сдоба, пышна, и, глядишь, угостит. / И каждого каждый 

простит». Автор предлагает нам найти в себе душевную щедрость понять 

каждого дядю Васю, посочувствовать его одиночеству и увидеть выход из 

сумрака, то есть, сделать то, что уже совершил автор в своем 

стихотворении. Силой примера (поэтического) он заставляет читателя 

следовать за ним. 

Такой же симпатией и всепрощением к человеку пронизаны 

стихотворения «Сосед», «Я на многое в мире закрыл глаза…», 

«Предсказание», «Полковник Бобров», «Инфузория-Туфелька» да и 

многие другие. В них человек реализует свою человеческую сущность, 

отстаивает человеческое достоинство. Этим и дороги эти люди поэту. 
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За суммарной оценкой все же невозможно не сказать несколько слов 

о стихотворении «Предсказание». Картина – старушка сидит на крыльце 

подъезда – кому не известна? Но это не простая старуха – «глазом 

вороньим душу любому прожжёт жильцу». Она остро чувствует (как ни 

странно) нравственную сущность соседей: «этого обнадёжит, а на того 

осерчает, / не потому, что бабник, – чует нутром: подлец». О соседе 

снизу она прошептала: «Не жилец»; увидев светлячок кометы в небе, 

сказала: «Это к войне». Конечно же, никто всерьез не воспринимает 

старушечьи прогнозы, большинство отвечает смехом. Но вот прошло 

время, и автор, как бы и сам удивляясь, сообщает: «Зря мы тогда 

смеялись, стоя у самой бездны. / Умер сосед, на границе - путинские 

войска». Оказывается, старушка обладала действительным даром 

Кассандры; та тоже предсказывала правду, но ей никто не верил. 

С этим стихотворением в книгу входит тема войны. Не той, которая 

была, а той, которая ведется сейчас. О ней удивительные стихотворения… 

Удивительные тем, что не переводят тему в плоскость заурядной 

публицистики, а удерживают ее на высоком уровне откровенности, 

исповедальности. Это произведения русского поэта, ощущающего себя 

украинцем. Его сердце разрывает любовь к русскому слову, литературе, 

культуре и презрение к современному российскому политическому 

режиму. Этот мотив выражают стихотворения «Ожидание», «Русская 

речь», «Педагогическое», «Весна 2014», «Чайхана», «Наглотался 

пространства и света…», «Колонна», а также цикл (выделенный, впрочем, 

не автором, а мною) крымских стихотворений: «Воспоминание о Крыме», 

«Карадаг», «Прижился плющ, алупкинский дружок…», «Тоска по Югу». 

В «Чайхане», написанной с эпическим размахом, едва ли не 

гекзаметром, поэт как будто беседует со своим отцом, ушедшим в мир 

иной в декабре 2013 года. Автор повествует: «А у нас – вот чего ты не 

знаешь – бушует война, / бросил Путлер-шайтан на Донбасс свою чёрную 

рать». И далее переходит к оценкам, к выражению собственной позиции: 

«Но понять разве сможет шайтан, а вернее, шакал: / сил не хватит ему, 

не удержит чужого добра. / Кто воздушных путей в бренной жизни своей 

не искал, / тот подохнет, смердя в куче золота и серебра». 

Но самое выразительное стихотворение из этого ряда – «Русская 

речь». Вот здесь скрестились два чувства: «Думал ли я, что любви не 

сберечь, / что в тягость мне будет русская речь?» Любовь и тягость от 

этой любви – разрывающая сознание коллизия. Русская речь для поэта: 

«слаще вина, / где тайна небесная с тайной земной / своей завораживают 
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глубиной». Стихотворение держится на анафоре: «думал ли я…» Далее, 

как в хоре античной трагедии, начинается антистрофа: «Думал ли я, что 

отравит расчёт / русскую речь, точно яд протечёт? / Настали 

немыслимые времена: / цветет она ложью на свежей крови, / и нет в ней 

ни капли Христовой любви, / уходит божественная глубина». 

Мир людей, оказывается, заселен не только безобидными дворовыми 

реликтами: дядей Васей и старушкой-Кассандрой. Набирают силу и совсем 

иные, враждебные самому человеку, злобные и спесивые 

человекоподобные существа. Они отравляют русскую речь, развязывают 

войну. Но… автор не с ними, он остается твердо стоять на позиции 

человека. И русскую речь он не отдал ее отравителям. Он твердо решил ее 

сберечь, здесь, у нас, в Украине. 

Неуютному миру людей противостоит мир природы. Очевидно, по 

какому-то интимному стечению обстоятельств он представлен, прежде 

всего, птицами и жуками («Апология птиц», «Удод», «Пой, мой кенар 

золотой…», «На мотив Леопольда Стаффа», «Время жуков», «Свадьба 

жуков»). Далее идут стихотворения «Болотная черепаха», «Ящерица», 

«Лайон» – о любимой собаке. Время действия в этих произведениях – 

детство автора. Некоторым стихотворениям дан подзаголовок «мемуар». 

В целом эти стихотворения о том времени, когда «в роще и поле, в овраге, у 

рва / каждая пядь земли жива, / кого там я только не находил, / пока 

скрывала меня трава». 

Прекрасные произведения «Время жуков» и «Свадьба жуков». 

Последнее – маленькая энтомологическая поэма, изложение наблюдений 

мальчика над поведением «знакомого» жука, который обустраивает 

жилище, запасает провизию на зиму. Во всем подмечена разумность 

природного (естественного) инстинкта. Герой поэмы – жук-кравчик – так 

похож на человека, не только в ведении хозяйства, заботливости о 

будущем. Вот он влюбляется, носится возбужденно по склонам оврага, 

удваивает и утраивает запасы, созывает жуков на свадьбу; а потом… жена 

уходит от него к молодому жуку. 

Зачем поэт рассказал нам эту удивительную историю, в реальность 

которой поверить трудно, если не воспринять ее как воплощение детских 

фантазий? Рациональный ответ тут невозможен. Многое в творчестве 

происходит по наитию. Он не мог этого не написать. Скорее всего, 

произведение «написалось» само, чтобы не дать ускользнуть в никуда 

волшебному миру детства, оставить его навсегда с собой. И главное – 

подчеркнуть всеобщность мирозданья, единство законов его бытия. Поэму 
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завершают строки: «Давно это было – две жизни назад, / а может, 

четыре? Иль все пятьдесят? / У каждого племени времени счет / свой. Да 

и по-разному время течет. / Куда? – мы едва ли получим ответ. / Давно 

уже кравчиков в Саржином нет». 

Рядом с энтомологической поэмой – потрясающее стихотворение 

«Болотная черепаха (мемуар о 1959 годе)». Во время летнего отдыха 

взрослые принесли с Донца черепаху мальчику для развлечения. Она 

спряталась в панцирь; и только смотрели на него «не обжигая злостью, … 

внимательные глаза». Поскольку дело шло к вечеру и мальчик не 

наигрался, решено привязать черепаху к «остову мертвой ивы», чтобы не 

сбежала. Но… утром под деревом лежала одна веревка. Поиски беглянки, 

даже с собакой, не дали результата. «Есть черепаший бог!» – эта реплика 

из современности, эти слова принадлежат не мальчику, а зрелому 

писателю. Как, впрочем, и дальнейшие комментарии: «Не понимал, что 

узник не может играть на равных, / что не получишь дружбы, крепко его 

связав. / Мой поединок с Природой окончился так бесславно, / но на меня 

впервые смотрели её глаза». Для мальчика это был урок о 

беспрекословной ценности свободы. Он об этом тогда еще не знал: 

«Я ничего не понял – совсем ещё был головастик, / бездумно резвился на 

отмели, на берегу Донца. / Старая черепаха знала: в свободе счастье, / и 

за неё бороться готова была до конца». И вот сегодня, оборачиваясь 

назад, автор считает болотную черепаху своей первой учительницей. 

Завершают книгу признания: «Как я не стал живописцем», «Как я не 

стал пианистом». Эти стихотворения опять же – мемуары, написанные 

самокритично, остроумно, с использованием красноречивых деталей. 

Прошлое и настоящее становятся рядом. Никто не уходит. Ничто не 

уходит, пока мы помним о нем. 

Надо всей книгой витает дух вечности, представление о том, что 

современность быстротекуща, ускользает незаметно. В приближающемся 

финале книги примечательно непритязательное стихотворение «Одесская 

картинка». Женщина продает креветки, автор идентифицирует их, 

обращаясь к колоритному одесскому языку: «рачки». Товар она 

заворачивает в газету, ловко свертывая ее в кулек. Для автора важно 

указать: «уже на кульках сияет Брежнев, а где Хрущев?» Стихотворение 

(по существу – миниатюра) стремительно катится к завершению: «Быстро 

кончаются рачки – быстро малец грызёт. / Уже и Союз как смыло. / 

Будет новый улов!» 



154 

 

Невозможно не сказать хотя бы о некоторых особенностях 

поэтического стиля И. Лосиевского. Он любит писать длинными строками, 

дающими возможность реализовать повествовательную сущность его 

произведений. Многие из них соответствуют заглавию последнего 

разобранного стихотворения «Одесская картинка». Это картинки, 

запечатленные в слове. Из автора не вышел живописец красками, но в 

живописании словом ему, безусловно, не откажешь. Из него не вышел 

пианист, но его длинные строки не тяжеловесны, как это обычно бывает, а 

легки и мелозвучны. Каждый вид искусства, в котором он пытался 

преуспеть в детстве, оставил в нем свой след. Кроме того, длинная строка 

дает возможность воссоздания неповторимой разговорной интонации; а 

это всегда склоняет читателя к доверчивости, приближает к нему поэта. 

Мышление картинками и даже сюжетами создает основание для 

некоторой притчевости изложения. Вот вам история из жизни, говорит 

автор, а вот ее объяснение, комментарий, выводы. Ненавязчивые, вы бы их 

могли сделать сами, но я вам помогу, – говорит поэт. Он на самом деле 

редко выставляет себя на первый план. Но с другой стороны, поэт 

настойчив в развитии своих художественных идей. Удивительна 

композиция книги: вот вроде бы автор собрал в одно место стихотворения 

на определенную тему, как говорится, отработал ее. Но во второй части 

книги, ближе к ее концу, вдруг снова стихотворение на уже ушедшую 

тему. Это чтобы читатель не забыл, о чем ранее была речь, вспомнил 

прочитанное и как бы все время держал его в своем сознании. Так автор 

достигает целостности восприятия своего поэтического мира и своей 

идеологии. 

Читатель такой книги видится интеллектуалом своего времени, 

которому доступны исторические аналогии, осмысленное восприятие 

притчевых построений поэта. 

 

(Михайлин И. … И другой становится своим 

 // Харьк. изв. 2017. № 73. 4 июля) 

 
Розовый мрамор, жжёный кирпич… 

Новая книга Игоря Лосиевского «Колонна», вышедшая в свет весной 

нынешнего 2017-го года, ярко и выразительно свидетельствует о 

дальнейшем становлении его суверенного и своеобразного поэтического 

мира. 
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Работа души и разума, оплодотворенная гармоническим чувством, 

естественная и ненарочитая, ощутима в каждом из шестидесяти 

стихотворений «Колонны», среди которых – и миниатюры, и маленькие 

поэмы. Но и трудная, противостоящая дисгармонии и деструкции 

несовершенного мира работа совести поэта оставляет отпечаток на 

страницах этой очень сегодняшней, очень важной именно сегодня книги. 

Трагические социальные сломы и разрывы, обозначившие пульс 

последних трёх с половиной лет нашей жизни, определили и 

многозначность самого её названия – «КОЛОННА».   

Да, конечно же, это колонна эллинского мира, белый, розовый, 

желтоватый мрамор, – артефакт-символ тысячелетий культурного 

процесса, великого и неумирающего. Мощный и изящный столп, 

высеченный из благородного камня. Лосиевский говорит о древней 

колонне как о живом существе: «Стоит и сегодня, сияя божественной 

белизной, / а вечером розовеет её нетленное тело», она – один из многих 

столпов, несущих на себе свод святилища поэта, бережно хранящего 

преданность и именам античного истока, Афинам и Итаке, Гомеру и 

Одиссею, и именам продолжателей истока, Петрарке и Мандельштаму, 

Сковороде и Чичибабину.  

Но как горько осознавать, что сегодня в звучании слова «колонна» 

слышен одновременно и совсем иной смысл – отзвук нескончаемых 

колонн донбасской войны, грохот взрывов и скрежет танковых траков на 

фоне пылающего железа и битого, жжёного кирпича и бетона… 

Иловайские колонны 29 августа 2014 года – колонны сотен и сотен воинов 

Украины, защитников своего родного дома на своей земле, расстрелянных 

в упор прямой наводкой, разнесенных в кровавые клочья танками 

обезумевшего имперского беса, – незабываемы и непростимы… В книге 

Лосиевского точно названы время и место трагедии современной Трои: «В 

Иловайске уже рассвет. / Год четырнадцатый. Украина. / Это август…». 

На долгие века этой жестокой памяти-науки Украине-Перворуси достанет. 

Жизнь социума пошатнулась, смутилась, бесстыдно показала свои 

худшие стороны за последние почти четыре года. Но любовь поэта и к 

безмерному универсуму-хаосу бытия, и к самому малому и мимолётному 

проявлению жизни – его суть, его душа, его плоть и кровь. И эта, не 

декларируемая, а естественно возникающая в каждом образе, в каждой 

строке, в каждой бережно воссозданной детали, в творчески освоенном и 

преображенном сюжете благодарность Жизни за то, что она есть, 
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представляется основной суммирующей интонацией, лейтмотивом книги 

Игоря Лосиевского. 

Да, именно благодарность Жизни за ее непостижимое чудо, 

ощущаемое поэтом во всех ее проявлениях, земных и небесных, реальных 

и виртуальных, трепетно теплокровных и загадочно окаменевших. И о 

Карадаге он пишет как о живом существе: «…застыли рык и мощь, /как 

лев перед прыжком, / в засаде не на миг – на вечность замер, / поймав 

беспечный мир агатовым зрачком».  

Если же говорить о сквозных мотивах книги, нельзя не обратить 

внимание на то, что прекрасные проникновенные строки «Колонны», в 

частности, посвящены любимым людям – родным («14 июля 1999», 

«Просьба», «Чайхана»), друзьям, единомышленникам. Жанр посвящений 

другу-собеседнику, пожалуй, является одной из лучших возможностей для 

лирика распахнуть душу, прикоснуться в стихе к самому дорогому и 

сокровенному. Поэту Игорю Лосиевскому эти стихи-обращения к живым и 

ушедшим, но продолжающим жить в памяти, особенно удаются, сама его 

душа устроена таким образом, что в ней постоянно присутствует 

потребность в чуткости и отзывчивости, в любви и сочувствии, в дружбе и 

верности. И, конечно же, в его душе живут неодолимая потребность в 

надежде и вере, готовность к критической самооценке и покаянию: 

Мир спит, но как хорош младенческий снежок, 

он райской чистоты – из темноты кромешной. 

Меня коснулся он, души моей ожог, 

как ангел, остудил, – и тает безмятежно. 

Я снова отличить ошибки от обид 

смогу, своей вины не пряча за чужую. 

Давай с тобою жить, как первый снег летит, 

и таять бескорыстно, не впустую. 

Лаконично, глубинно и ёмко. Образно, воздушно и полётно. И как 

явственно ощутимы в вышине пространства стиха три белые птицы – 

Любовь, Надежда и Вера! 

И вот еще один выразительный мотив «Колонны» – удивительно, 

насколько естественно и радостно чувствует себя поэт одной теплой 

дружеской компанией со всеми, большими и малыми, крылатыми и 

четырехлапыми Божьими созданиями. Над страницами книги, и здесь, и 

там, жизнерадостно порхают набоковские бабочки, то махаон, то 

павлиноглазка, переглядываясь и перемигиваясь с ящерками и черепахами, 

с тружениками жуками-кравчиками и похожими на средневековых 
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рыцарей жуками-оленями, и даже с мельчайшими существами 

удивительной гибкости – инфузориями-туфельками. 

А стихи, обращённые к алупкинскому приморскому дружку автора – 

псу Лайону, своей неподдельной искренностью и пронзительностью 

заставляют вспомнить есенинское: 

Покатились глаза собачьи золотыми звёздами в снег… 

Апология птиц, апология ясных собачьих глаз и не по-человечьи 

преданных сердец – еще один гимн поэта всему живому: 

О, если бы в моих силах было что-то поправить, 

продлил бы я век собачий, не сетуя на судьбу, 

чтобы ты мог свою голову под руку мою подставить 

и гладил тебя я без устали по шерстяному лбу. 

И всё-таки это светлая, жизнерадостная книга. Очень точно сказал о 

«Колонне» академик Иван Михайлович Дзюба: «Вона дуже "весела" 

відчуттям співжиття з людьми різних часів і земель, з доброю твариною, 

птаством, деревами, з небом, сонцем і хмарами». 

Античные мотивы, аттические аллюзии в поэзии Игоря Лосиевского 

живут ярко и полнозвучно ещё начиная с первой его поэтической книги 

«Итака». И. Лосиевский – большой знаток старины, раритетов, 

манускриптов-стародруков и иных тысячелетних реликвий. Он многие 

годы возглавляет отдел редких изданий и рукописей крупнейшей научной 

библиотеки Харькова, являясь признанным экспертом и в старинных 

книгах, и в нумизматике, и в клеймах античной керамики. 

Как уже отмечалось выше, сегодняшние его аттические и 

древнеримские стихи – не просто «гимн артефактам», «тоска по мировой 

культуре» и стремление разглядеть прошлое сквозь толщу времени. Это 

сопереживание и «воспоминания о будущем», размышления о том, что 

стало для него, вослед десятилетиям любовного погружения в античную 

тему, материалом не книжным и музейным, но кровно живым, физически 

ощутимым, требующим запечатления сегодня и завтра. И восходящая к 

древнескандинавской «Песня о любви Харальда Сурового к Елизавете 

Ярославне» – как помним, свои версии этого поэтического памятника 

были созданы классиками ХІХ века Константином Батюшковым и 

А. К. Толстым – звучит так, что мы сразу становимся очевидцами 

происходящего, вслушиваясь и всматриваясь в звукопись, столь 

характерную для поэзии скальдов: 

Вече мечей, уговор топоров… 

Победа с бедою близки: 
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вражий верзила живот распорол 

мальчишке у Черной реки. 

Датский он принц, не умеет просить, 

как я не прошу, не молю 

ту девушку, что живет на Руси 

и мне не скажет: «Люблю». 

Принц не жилец. Улыбнулся слегка, 

сжимая меча рукоять, 

шепнул мне: «Поведай же, какова, 

пока соберусь умирать». 

– Гордыни рысь и полыни мед, 

но ласковой вижу во сне 

ту девушку, что на Руси живет 

и равнодушна ко мне. 

Эта живая история, просветлённая и умудрённая, когда сама того 

захочет, вступает в диалог с современностью, взаимодействует с ней, 

нередко высвечивая, увы, на контрасте далёкие от классической ясности и 

гармонии реалии нынешнего дня: 

И белоснежные брызги повсюду в траве и песке –  

то мрамора плач об утрате гармонии форм и пропорций. 

Зеленоглазая ящерка в каменном завитке, 

о Гелиосе не зная, блаженствует, греясь на солнце. 

Не упади, колонна! Мифическая пора 

теперь мне все чаще снится поэмой высокого стиля. 

Так ладно и вдохновенно работают мастера, 

что верится: жизнь состоится, и никого не убили. 

Это строки из большого стихотворения – маленькой исторической 

поэмы «Колонна», посвященной памяти Героя Украины Александра 

Плеханова, 22-летнего киевского архитектора, убитого на Майдане в 

феврале 2014 года. И здесь необходимо в завершение краткого обзора ещё 

раз подчеркнуть уже упомянутую и очень важную особенность 

поэтической книги Игоря Лосиевского – звучащую с ее страниц в 

трагической и гневной интонации крещендо тему агрессии Московской 

империи против Украины. Война, страдания и боль, которые уже 

четвертый год стоят совсем рядом с нашими домами, порождают в 

сознании и слове поэта восклицание куда более гневное и оправданное, 

чем век назад: «Не могу молчать!» 
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И эти его стихи – свидетельство духовной человеческой зрелости, 

вполне ясно различающей в данном историческом случае Добро и зло, 

Бога и дьявола, свидетельство личностного мужества поэта. И еще они – 

проявление нечастой способности говорить жестокую, но необходимую 

правду открыто, «с последней прямотой»: 

Думал ли я, что отравит расчет 

русскую речь, точно яд протечет? 

Настали немыслимые времена: 

цветет она ложью на свежей крови, 

и нет в ней ни капли Христовой любви, 

уходит божественная глубина. 

Новая книга стихотворений Игоря Лосиевского «Колонна», так 

естественно объединившая в себе небесное и земное, радостное и 

трагическое, вечноживые классические мотивы и сегодняшнюю боль, уже 

успела вызвать гулкий резонанс и пристальный интерес у многих, самых 

разных читателей. О ней пишут и говорят. Это – по-настоящему 

заслуженное признание поэзии, созидаемой ясным и чистым разумом и 

живимой чутким человеческим сердцем. 

 

 

(Шелковый С. Розовый мрамор, жженый кирпич… [Электронный 

ресурс]. Рец. на кн.: Колонна : шестьдесят стихотворений  

/ Игорь Лосиевский. Харьков : Курсор, 2017. 100 с. Харьков. обл. орг. 

Нац. союза писателей Украины :  

веб-сайт. Электрон. дан. URL: https://kharkiv-

nspu.org.ua/archives/5528  

(дата обращения: 28.09.2017). Загл. с экрана.) 

 
Відгуки на книгу «Колонна». 

З листів автору 

 

Іван Михайлович Дзюба. 8 травня 2017 р.: «Ви не уявляєте, який я 

зворушений був Вашою книжечкою, що – на мій смак і мою міру – «томов 

премногих тяжелей»1..<...> Ви ніби виправдовуєтесь, що поезія Ваша не 

                                                           

1 Алюзія та цитата з поезії А. А. Фета «На книжке стихотворений Тютчева» 1883 р.: 

... Вот эта книжка небольшая  

Томов премногих тяжелей. 
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дуже весела. Та ні! – вона дуже «весела», хоч і про дуже невеселе: «весела» 

відчуттям співжиття з людьми різних часів і земель, з доброю звіриною, 

птаством, деревами, з небом, сонцем і хмарами. 

Зворушило мене Ваше звертання до дуже дорогих мені 

А. К. Толстого і П. Вяземского, з їхнім рідкісно тверезим ставленням до 

національних міфів і стереотипів. І Ваші сатиричні мотиви». 

Ігор Миколайович Сухіх. 24 травня 2017 р. (електронний лист): «Прочел 

насквозь <…>. Не во всем с тобой согласен (хотя можно ли не соглашаться 

со стихами?), но, кажется, все понимаю. И думаю, нам повезло оказаться в 

Питере или Харькове, а не в Донецке (с любой стороны)». 

Борис Федорович Єгоров. 28 травня 2017 р. (електронний лист): «В 

больнице с удовольствием и в покое прочитал «Колонну». Живо и 

талантливо. Врывалась грусть от частого несогласия, но она растворялась в  

оптимистическом чувстве культурной, природной, исторической 

общности. Когда фундаменты у нас общие, то различия на верхних этажах 

– преходящи. Верю в заповеди и в историю. Да будем живы!». 

Лариса Омелянівна Міллер. 13 червня 2017 р. (електронний лист): 

«Читаю Ваши стихи, продиктованные и любовью, и болью. Читаю с со-

чувствием. «За столько лет такого маянья»2 люди не научились жить на 

земле. Счастье, когда они не хватаются за оружие, а переплавляют свои 

чувства в слово. Это не всем дано. Вам, к счастью, дано. Поздравляю Вас с 

книгой».  

Наталья Ростиславівна Мазепа. Червень 2017 р.: «Вы ни на кого не 

похожи. И такое впечатление, что Вам легко быть самим собой. И даже 

там, где просматривается, угадывается цикл – «Природа» (изумительный!), 

не слышно отзвуков Заболоцкого (а этого очень многие не могли 

избежать).  

История Вам подвластна. Она тоже оказывается Вашим 

«материалом». Становясь лирической драмой, она не перестает быть 

Историей. Ирония, всегда тонкая, с лирической наполненностью – всегда в 

                                                           

2 Цитата з поезії Георгія Іванова 1948 р.: 

За столько лет такого маянья 

По городам чужой земли 

Есть от чего прийти в отчаянье, 

И мы в отчаянье пришли. 
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гармонии с лирикой. А «Просьбу» (стр. 59) повторяю каждый вечер, 

провожая ушедший еще один день. 

Ирония у Вас многозвучна. Замечателен Пушкин! Только 

московским нашим коллегам не всем его можно читать: чувство юмора у 

многих потеряно, даже если оно так тонко, как у Вас, подсвечено печалью. 

Мне вполне понятной». 

Ігор Леонідович Михайлин. 4 липня 2017 р. (електронний лист): «Щодо 

«Колонны»... Колись давно, ще хлопцем, я купив книжку віршів 

Олександра Межирова «Подкова». І з тих пір це моя улюблена книжка, 

багато віршів з неї я знаю напам'ять. Можливо, не найкращий приклад, але 

нам щось смакує із страв, а щось не смакує. Отак мені смакує все життя 

оця книжка. А друга після неї – це Ваша «Колонна», з якою не хочеться 

разлучатися, а тримати її під подушкою. Там немає прохідних віршів, 

хочеться читати й перечитувати, читати вголос рідним». 

Ольга Арсеніївна Максакова. 21 липня 2017 р. (електронний лист): 

«Сложные и  жестокие настали времена. Не знаю, как эту безумную войну 

переносил бы Юрий Николаевич <Ларін, видатний російський художник, 

син М. І. Бухаріна, чоловік О. А. Максакової>. Меньше трех лет прошло 

после его ухода, но впечатление, что поменялась эпоха. Читая Вашу книгу, 

я думала, как бы он реагировал на разные стихи. Боюсь, не выдержал бы 

тех, что датированы 14 годом... Тяжело, не оставляет чувство вины, хотя от 

нас реально давно ничего не зависит – там наверху все бронебойно». 

Володимир Борисович Катаєв. 9 листопада 2017 р.: «…я только сейчас 

прочел по-настоящему, целиком, книгу Ваших стихов. Нахожусь под 

глубоким впечатлением – какой Вы талантливый, чуткий, 

вглядывающийся в многообразие и загадочность бытия человек и поэт. И 

Ваша изысканная и одновременно простая русская речь – за это отдельное 

спасибо. 

Читая «орнитологические» и «энтомологические» стихи, видел 

продолжение мотивов и голосов и Хлебникова, и Мандельштама, и 

Багрицкого (кстати, и Кушнера, к которому Вы, по другому поводу, 

чрезмерно строги). 

Над светлой, пусть временами печальной книгой черной тенью 

нависают события 2014 года. Тут я должен сказать, что многое из 

Харькова и Москвы видится по-разному. Впрочем, вновь вспоминается тот 

же Багрицкий, в стихах которого птицелов Дидель соседствовал с 

кронштадтским льдом и другой непримиримостью. Простите, если 
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параллель покажется Вам неуместной. (Боже, как богата русская поэзия – 

но об этом Вы сказали лучше, чем я.)». 

Радислав Юхимович Лапушин. 26 лютого 2018 р. (електронний лист): 

«…эта цепочка следующих друг за другом откровений, начиная с 

«Апологии птиц» (Человеку пристали бесчинства. Расхотелось его 

понимать), «Времени жуков» (здорово, начиная с заглавия. И вот это – Век 

жука – не месяцы и годы. Десять дней), и «Свадьба жуков», и «Болотная 

черепаха», и удивительная «Ящерица», и прекрасная «Инфузория-

туфелька» – все это великолепно по новизне, свежести и силе 

проникновения. Последнее кажется мне особенно важным, потому что 

бытие всех этих существ увидено не сверху, а изнутри, и я не могу 

вспомнить других, таких же выразительных и последовательно 

проникновенных примеров в поэзии по отношению к таким героям. 

«Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому»3 – кажется, так у 

Мандельштама? Но нежность и есть смысл, и там, где она возникает, 

чужое перестает быть чужим. Нежность ко всему живому, будь это 

инфузория, жук или человеческая жизнь, – самое драгоценное в твоей 

книжке. Поэтому, вопреки всему, она такая светлая и уходящая ввысь. 

Колонна». 

Оксана Костянтинівна Супронюк, 12 квітня 2018 р. (електронний лист): 

«…відчувається багато спільного у світовідчутті. Здається, Вам теж 

близька середньовічна теза про світ як книгу і постмодерністська візія 

тексту як світу. <…> Ви – самобутній поет, володієте зрілим поетичним 

стилем. Тексти Ваших віршів глибокі, і разом з тим, надзвичайно 

вишукані. Здається, Ви вхожі в потойбіччя, звідти можуть посилати такі 

прозріння й такі несподівані метафори. "Поймав беспечный мир агатовым 

зрачком", "Сколько жемчуга знаний и слов нанизала душа..."; Верю: Богом 

защищена золотая моя страна, как библейская купина!", "Этот Город, на 

вечность похожий, из которой нельзя убежать"; "Зимний день заходит в 

стих...". І ще дуже проникливе "Воспоминание о жизни"...». 

Світлана Борисівна Глибицька, 31 серпня 2018 р. (електронний лист): 

«Книга становится живой, ибо язык живой и сердце живое. Автору веришь 

и когда он разговаривает с Эмили Дикинсон, и когда присутствует на 

свадьбе жуков». 
 

                                                           

3 З поезії О. Е. Мандельштама «Кому зима – арак и пунш голубоглазый…» (1922). 
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