
Юлі а на Юрі їв на По ля ко ва
– го лов ний біб ліо граф
на уко во-біб ліо гра фіч но -

го від ді лу Цен т раль ної на уко вої біб-
 ліо те ки Хар ківсь ко го на ці о наль но го
уні вер си те ту (ХНУ) іме ні В. Н. Ка ра -
зі на. Це ба га то об да ро ва на, від кри та,
жит тє ра діс на лю ди на, з якою нам, її
ко ле гам, по щас ти ло ра зом пра цю -
ва ти. Її твор чий до ро бок уже на-
 стіль ки ве ли кий, що ви ма гає по знай-
 о ми ти з ним ши ро ку гро мадсь кість,
і юві лей – пре крас ний для цьо го
при від.

На ро ди ла ся Юлі а на Юрі їв на 
9 бе рез ня 1965 ро ку в Дніп ро пет -
ровсь ку. Ди тин ст во та юність прой-
 ш ли в Енер го да рі Дніп ро пет ровсь кої
об лас ті. Одер жа ла дві ви щі ос ві ти:
1986 ро ку за кін чи ла біб ліо теч ний
фа куль тет Хар ківсь ко го держ ав но го
ін с ти ту ту куль ту ри (ни ні – ака де мія
куль ту ри), 2007 ро ку – те ат роз нав че
від ді лен ня те ат раль но го фа куль те ту
Хар ківсь ко го держ ав но го уні вер си -
те ту мис тецтв іме ні І. П. Кот ля ревсь -
ко го. З 1986 ро ку пра цює в Цен т -
раль ній на уко вій біб ліо те ці Хар ківсь-
 ко го держ ав но го уні вер си те ту (ни ні
– Хар ківсь кий на ці о наль ний уні вер -
си тет іме ні В. Н. Ка ра зі на). Во на є ав-
 то ром по над 200 праць, се ред яких
біб ліо гра фіч ні по каж чи ки, кни ги та
стат ті з пи тань кра єз нав ст ва, іс то рії
ро сійсь ко го та ук ра їнсь ко го те ат ру,
ар хі тек ту ри, лі те ра ту ри.

На зве мо ряд най більш зна чу щих
ро біт Ю. Ю. По ля ко вої:

в га лу зі біб ліо гра фії: чис лен ні
по каж чи ки, при свя че ні ді я чам Хар-
 ківсь ко го уні вер си те ту, та кі як: “Ви хо -
ван ці Хар ківсь ко го уні вер си те ту” (у
спів авт., Хар ків, 2004, де Ю. Ю. По ля -
ко ва ви сту пає та кож як ав тор ста тей);
“Рек то ри Хар ківсь ко го уні вер си те ту”,

“По чес ні чле ни Хар ківсь ко го уні вер-
 си те ту” (у спів авт., Хар ків, 2015, у
дру ці); по каж чик, при свя че ний все-
 світ ньо від омо му фі ло ло гу О. О. По-
 теб ні та ще біль ше двад ця ти пер со -
наль них по каж чи ків вче них ХНУ.
Нею та кож ут во ре но те ма тич ні по-
 каж чи ки: “Шев чен коз нав ст во у пра-
 цях ви кла да чів та ви хо ван ців Хар-
 ківсь ко го на ці о наль но го уні вер си -
те ту іме ні В. Н. Ка ра зі на” (у спів авт.,
2014, опуб лі ко ва ний у ре по зи та рії
ХНУ іме ні В. Н. Ка ра зі на); “Сим во ліч -
ні ко ди на род ної куль ту ри (мі фо ло -
гія, фоль к ло рис ти ка та ет но ло гія):
біб лі огр. ма те рі а ли з бі ло рус., рос. та
укр. мі фо ло гії, фоль к ло ру та ет но -
ло гії” (у спів авт., Хар ків, 2008), “Хар -
ків щи на в ме му а рах, що ден ни ках і
по до рож ніх за пис ках з XVIII ст. до сьо-
 го ден ня” (у спів авт., Хар ків, 2011) та
ін. Ю. Ю. По ля ко ва є біб ліо гра фіч ним
ре дак то ром усієї біб ліо гра фіч ної
про дук ції, що ви дає ЦНБ, де яких
праць іс то рич но го фа куль те ту ХНУ
іме ні В. Н. Ка ра зі на (“Хар ківсь кий
уні вер си тет у ро ки Ве ли кої Віт чиз -
ня ної вій ни”, Хар ків, 2010) та ін ших
куль тур но-про світ ниць ких ус та нов
Хар ко ва. Юлі а на Юрі їв на – без змін -
ний ре дак тор “Поль сь ких аль ма на -
хів” (вий ш ло 6 ви пус ків), які ви дає
ХНУ іме ні В. Н. Ка ра зі на ра зом із Ге-
 не раль ним кон суль ст вом Рес пуб лі ки
Поль ща в Хар ко ві.

Ю. Ю. По ля ко ва – ав тор біб ліо -
гра фоз нав чих ста тей: “Біб ліо гра фія
шев чен коз нав ст ва в Хар ківсь ко му
уні вер си те ті” (у спів авт., над ру ко ва -
на у “Віс ни ку Одесь ко го на ці о наль -
но го уні вер си те ту”, 2014, т. 19, вип. 1)
та “По верх ба рье ров: биб ли ог ра фи -
чес кое об слу жи ва ние как ди а лог
куль тур” (у ма те рі а лах на уко во-прак -
тич ної кон фе рен ції “Су час на біб ліо -
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те ка: фі ло со фія, ін но ва ції, якість ро-
 бо ти”, Хар ків, 2013).

в га лу зі ар хі тек ту ри: кни ги
“Харь ков от кре пос ти до сто ли цы: За-
 мет ки о ста ром го ро де” (у спів авт. з
від омим ар хі тек то ром О. Ю. Лей б ф -
рей дом; Хар ків, 1998); “Харь ков вче-
 ра, се год ня, зав т ра” (у спів авт. з ар хі-
 тек то ра ми Ю. М. Шко довсь ким, 
І. М. Лав рен тьє вим, А. Ю. Лей б ф рей -
дом; Хар ків, 2002); стат ті “Харь ков -
ский кон ст рук ти визм” (“Сло бо жансь -
ке куль тур не над бан ня: збір ник ста-
 тей уче них з пам’ят ко о хо рон ної ро-
 бо ти”, Хар ків, 2009, вип. 2); “Архи -
тек то ры Харь ко ва поль с ко го про ис-
 хож де ния” (“Поль сь ка ді ас по ра у
Хар ко ві: іс то рія та су час ність: ма те рі -
а ли на ук. конф.”, Хар ків, 2004) та ін.

в га лу зі те ат роз нав ст ва: стат ті
про те ат раль не жит тя Хар ко ва
XIX-ХХІ ст.: “Кор ни и кро на: Исто рия
рус ско го те ат ра в Харь ко ве” (“Харь -
ков – что, где, ког да”, 2003, № 9, 10,
11); “Те ат ры ми ни а тюр Харь ко ва: ре-
 пер ту ар, жан ры, ис пол ни те ли” (Uni-
versitates, Хар ків, 2008, № 4); “Еврей -
ский те атр в Харь ко ве (1921-1925): от
опе рет ты к ГОСЕТу” (“Пам’ят коз нав -
чі по гля ди мо ло дих вче них XXI ст.”,
2011, вип. 2), “Те атр ми ни а тюр “Го лу -
бой глаз” (1909-1911) “ (“Куль тур на
спад щи на Сло бо жан щи ни. Куль ту -
ра і мис тец т во”, 2008, чис ло 7); “Ак-
тер ский нек ро поль Харь ко ва (XIX –
пер вая треть XX) “ (“Нек ро поль Сло-
 бо жан щи ни”, 2012, вип. 1); про те-
 ат раль ну кри ти ку: “За рож де ние
харь ков ской те ат раль ной кри ти ки
(по стра ни цам жур на ла “Укра ин ский

вес т ник”) “ (Universitates, 2005, № 4);
“Ни ко лай Ива но вич Чер ня ев и его
ста тьи по ис то рии харь ков ско го те-
 ат ра” (у збір ни ку праць Ми ко ли Чер-
 ня є ва “Из харь ков ской те ат раль ной
ста ри ны”, який скла де ний та про ко -
мен то ва ний Ю. Ю. По ля ко вою; Хар-
 ків, 2010); “Те ат раль ная пе ри о ди ка
Харь ко ва (1917-1933): ти по ло гия, те-
 ма ти ка, проб ле ма ти ка” (“Віс ник
Одесь ко го на ці о наль но го уні вер си -
те ту. Сер.: Біб ліо те коз нав ст во, біб ліо-
 гра фоз нав ст во, кни гоз нав ст во”, 2011,
т. 16, вип. 1/2); про дра ма тур гію та
сце ніч не вті лен ня п’єс М. Ста риць -
ко го, М. Кро пив ниць ко го, А. Голь д -
фа де на, Ю. Ко же невсь ко го, Р. М. Ріль-
 ке, М. Ку лі ша, А. Пла то но ва, М. Мінсь -
ко го та ін.

У цю гру пу та кож вхо дять чис лен-
 ні пуб лі ка ції про те ат ри, те ат раль них
ді я чів Хар ко ва, гас т ро лю ю чі тру пи;
ре цен зії на ви ста ви су час них те ат -
раль них ко лек ти вів, пе ре лік яких
зай няв би все міс це, від ве де не для
стат ті.

в га лу зі лі те ра ту роз нав ст ва:
“Рус ские ли те ра тур но-ху до жес т вен -
ные жур на лы Харь ко ва ХІХ-ХХ ве ков”
(“Со юз пи са те лей”, 2005, № 1), “Жур -
нал “Ко ло сья” (1918, Харь ков) “
(“Харь ков – что, где, ког да”, 2001, 
№ 1); стат ті про твор чість від омих, ма -
ло від омих та зов сім не ві до мих ав то-
 рів, та ких як Ле о нід Чер нов, Бо рис
Ла пін, Кі ра Ва лиць ка та ін.

Ряд пуб лі ка цій про пись мен ни ків,
твор чість яких бу ла ба га то гран ною;
ці стат ті мож на від нес ти та кож до те -
ат роз нав чих праць: “Алек сандр Куль-

 чиц кий: лич ность и судь ба” (Univer-
sitates, 2007, № 1) (по ет, про за їк, те-
 ат раль ний кри тик); “Игорь Те рен -
тьев: пор т рет на фо не эпо хи” (Uni-
versitates, 2012, № 2) (по ет, мис тець,
ре жи сер, сце на рист); “Іван Андрій о -
вич Усти нов – іс то рик, біб ліо граф, те-
 ат раль ний кри тик” (“Віс ник ХНУ, 2008,
№ 835), “Ми ко ла Дмит ро вич Міз ко –
жур на ліст, пись мен ник, те ат раль -
ний кри тик” (“Віс ник ХНУ”, 2011, 
№ 968) та ін.

Юлі а на По ля ко ва – та ла но ви тий
по ет і пе ре кла дач. У її до роб ку – по -
етич на кни га (“Сти хи”, Хар ків, 2004),
пуб лі ка ції в “Анто ло гии сов ре мен ной
рус ской по эзии Укра и ны (Хар ків, т. 1,
1998), у ан то ло гії “Украи- на. Рус ская
по эзия. ХХ век” (Ки їв, 2007) та ін.; її пе-
 ре кла ди вір шів К. Ф. Д. Шу бар та та Р.
М. Ріль ке, над ру ко ва ні у аль ма на сі
“Про тей” (Хар ків, 2009).

Ю. Ю. По ля ко ва скла ла хрес то -
ма тію “Укра їнсь ка пе ре кла доз нав ча
дум ка 1920-х – по чат ку 1930-х ро ків”
для сту ден тів, що на вча ють ся за спе-
 ці аль ніс тю “Пе ре клад” (ук лад. у спів -
авт., Він ни ця, 2011). Во на та кож ав тор
пра ці за галь но куль ту ро ло гіч но го
пла ну – ен цик ло пе дії “В ми ре пре-
 крас но го” (Хар ків, 2006, з се рії “Я
по знаю мир”).

Ди ву є мо ся енер гії на шої ко ле ги,
яка весь віль ний час від дає не на -
сит ної при страс ті різ но ма ніт ної твор-
 чос ті, цін ної для кра єз нав ст ва та різ-
 них га лу зей куль ту ри. Ба жа є мо на шій
до ро гій Юлі а ні Юрі їв ні сил ще на
стіль ки ж ро ків!
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