Перший завідувач консультаційного відділу:
Борис Осипович Борович
19 листопада виповнюється 130 років з дня народження одного з визначних представників вітчизняної культури першої
третини ХХ ст. Бориса Осиповича Боровича (Фінкельштейна). Діяльність видатного бібліотекознавця, бібліографа,
книгознавця, видавця, педагога, журналіста, мистецтвознавця, філолога, який працював у сфері позашкільної освіти,
брав участь у створенні дитячих виховних закладів, робітничих клубів, тісно пов’язана з історією Харківської
державної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка. Понад десять років Б.О.Борович працював саме тут, а з 1 жовтня
1920 року очолював перший на теренах Радянського Союзу консультаційний відділ.
Усі роки своєї діяльності Борович активно сприяв підвищенню авторитету ХДНБ не тільки серед населення міста,
але і серед бібліотечної громадськості в Україні, а також за її межами. Тут була створена значна частина творчого
доробку Б.О.Боровича, деякі з його принципових положень зайняли гідне місце в історії бібліотекознавства з сучасних
позицій. Нині Бориса Боровича визнають творцем предметного каталогу та розробником документації з його
організації, автором друкованих робіт з питань методики предметного каталогу – одним з основоположників теорії та
практики предметної каталогізації.
Творчий доробок Боровича висвітлює питання політичного життя, освіти,
педагогіки, психології, книгорозповсюдження. Особливе місце у його спадку
посідають питання організації роботи бібліотек, фондознавства, каталогізації,
довідково-бібліографічного обслуговування читачів. Він розглядав бібліотеки
як культурні та освітні центри, незалежні від ідеологічного впливу,
Група співробітників консультаційного
відділу. 1930-ті роки. У центрі другого
ряду - Б.О.Борович

відстоював принцип безпартійності бібліотечних закладів. Він був одним
з перших фахівців України, які зробили значний внесок у розвиток
вітчизняного читачезнавства та бібліопсихології.

Борис Осипович був бажаним гостем та учасником перших конференцій
наукових бібліотек РФСР (груд.1924 р., Москва), УРСР (1925 р., Київ),
Всеукраїнського з'їзду бібліотечних працівників (1926р., Харків),
І і ІІ Всеросійських бібліографічних з'їздів (1924 р., 1926 р.,
Москва) тощо. За дорученням Головнауки Борович керував
курсами для наукових бібліотек, а також спеціалізованими
семінарами

з

питань

методики

організації

предметного

каталогу. З 1925 по 1930 роки – співпрацівник часопису
"Бібліологічні вісті" Українського наукового інституту
книгознавства.
Найбільш популярні праці Б.О.Боровича

Борович завжди брав активну участь в роботі наукових зборів,
проводив активну лекторську роботу, жваво обговорював теми,
виступав з доповідями.
Консультаційний відділ на чолі з Боровичем став головним у бібліотеці,
його значимість та популярність дедалі збільшувалися, було
Учасники Першого Всеукраїнського з`їзду
бібліотечних працівників (1926 р., Харків).

започатковано багато новацій - вечори «живої бібліографіії», книжкові
ярмарки, екскурсії, літературні вечори, практичні заняття для слухачів
бібліотечних курсів.

Саме такою Борович уявляв бібліотеку – улюблене місце відпочинку, культурного спілкування, місце, де розуміють
та шанують книгу.

Протягом багатьох десятиліть інформація про таку видатну особистість та її досягнення залишалася закритою.
Нажаль, саме Б.О.Борович є символічним втіленням трагічної долі багатьох короленківців у роки репресій
30-х років.
На початку 1932 року його було звільнено з бібліотеки
разом з шістьма колегами, з якими Борович працював протягом
всього часу існування консультаційного відділу. У звіті бібліотеки
за 1932 рік немає жодного з цих прізвищ, а у структурі
бібліотеки вже відсутній консультаційно-бібліографічний відділ.
Штат співробітників консультаційнобібліографічного відділу. 1924р.

У червні 1937 р. Борович заарештований УДБ УНКВС Харківської
області, у березні 1938 р. переведений до м. Києва. Закрите судове

засідання у справі Б.О.Боровича-Фінкельштейна тривало п’ятнадцять хвилин. 23 вересня 1938 року,
його розстріляли. 12 серпня 1993 р. - реабілітований як жертва політичних репресій в Україні .
Творчий доробок Бориса Осиповича складає понад
90 спеціальних робіт, що були включені багатьма
іменитими укладачами до різних бібліографічних
покажчиків, рекомендаційних списків. Його зараховують
до числа перших бібліотекознавців 20-х років, сучасні
дослідники цитують унікальні роботи, наголошуючи на їх
актуальності і в наш час.
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На згадку про видатного попередника, першого завідувача відділу,
співробітники відділу інформаційно-бібліографічної роботи
провели велику пошукову роботу та підготували видання,
присвячене Б.О.Боровичу – «Видатний український бібліотекознавець
Б.О.Борович (1883-1938): Зб. матеріалів». (http://korolenko.kharkov.com/24.htm).

“Под вольной мыслью богу неугодны насилие и гнет: она в душе рожденная
свободно, в оковах не умрет”

Текст плакату видавництва “Культурно-просвітницька організація «Труд»”, якою керував Б.О.Борович

