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Abstract. The publication is the result of a study of books from the 
rare books collection of the Department of Early and Rare Books 
of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine. The catalogue 
represents for the first time the images and descriptions of book-
plates of various types that indicate the ownership of private persons 
or different state and privat institutions for books that are now a 
part of the named collection. For the first time it is represented 
descriptions of book marks of bookshops, bookstores, bookbinding 
workshops and other similar institutions, whose owners dealt with 
the copies of the collection at different times. Chronologically the 
catalogue covers the book marks of the XVII–XX, mainly XIX –
early XX centuries. These book marks are divided into six sections 
and are given in accordance with the names of private owners or 
institutions in alphabetical order. The description of a bookmark is 
provided with information about its owners and libraries, as well as 
information about the books on which it is marked.
The catalogue is targeted at bibliographers, librarians, library 
scientists, bibliographers, art critics, booklovers, rare book collectors, 
book marks collectors. 
Keywords: Denysko L. M., Rudakova Yu. K., “Book marks 
on the books from the rare books collection of V. I. Vernadsky 
National Library of Ukraine”, catalogue.
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Анотація. Видання є результатом дослідження книг із колекції рідкісних видань відділу стародруків та 
рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. У каталозі вперше представлено 
зображення та описи екслібрисів різних видів, які засвідчують власність приватних осіб або різних приватних 
і державних установ на книги, які нині входять до названої колекції. Вперше презентовано описи книжкових 
знаків книгарень, книжкових складів, палітурних майстерень та інших подібних закладів, власники яких у 
різний час мали стосунок до примірників колекції. Хронологічно каталог охоплює книжкові знаки XVII–XX, 
переважно ХІХ – початку ХХ ст. Знаки розподілено на шість розділів і подано за іменами власників чи назвами 
установ-власників у алфавітному порядку. Описи книжкових знаків супроводжуються даними про власника та 
його бібліотеку, інформацією про книги, на яких цей знак міститься.
Каталог призначений книгознавцям, бібліотекарям, бібліотекознавцям, бібліографам, мистецтвознавцям, бі-
бліофілам, антикварам, колекціонерам книжкових знаків.
Ключові слова: Дениско Л. М., Рудакова Ю. К.,  «Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань На-
ціональної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», каталог.
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КНижНые ЗНаКи На КНиГаХ иЗ КОЛЛеКции 

РеДКиХ иЗДаНий НациОНаЛьНОй БиБЛиОтеКи УКРаиНы 
иМеНи В. и. ВеРНаДсКОГО: КатаЛОГ. УКаЗатеЛь сОДеРжаНия

Аннотация. издание является результатом исследования книг из коллекции редких изданий отдела 
старопечатных книг и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени В. и. Вернадского. В каталоге 
впервые представлено изображение и описания экслибрисов разных видов, которые удостоверяют собственность 
частных лиц или разных частных и государственных учреждений на книги, которые в настоящее время входят 
в названную коллекцию. Впервые презентованы описания книжных знаков книжных магазинов, книжных слогов, 
переплетных мастерских и других подобных заведений, владельцы которых в разное время имели отношение 
к экземплярам коллекции. Хронологически каталог охватывает книжные знаки XVII – XX, преимущественно 
ХІХ – началу ХХ ст. Знаки распределены на шесть разделов и поданы за именами владельцев или названиями 
учреждений-владельцев в алфавитном порядке. Описания книжных знаков сопровождаются данными о владельце 
и его библиотеке, информацией о книгах, на которых этот знак содержится.
Каталог назначен книговедам, библиотекарям, библиотековедам, библиографам, искусствоведам.  
Ключевые слова: Дениско Л. М., Рудакова Ю. К., «Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань На-
ціональної бібліотеки України імені В. І. Вернадського».


