
ЯК КНИЖКА

ПРИЙШЛА ДО ЛЮДЕЙ

Бібліотечний урок   

у  6 - му класі



Мета: Ознайомлення з історією 

розвитку книги та писемності.

Завдання: Виховання у школярів любові і 

дбайливого ставлення до книги.



ЩО ТАКЕ КНИГА?

Книга - зшиті в одну оправу аркуші паперу 

з яким-небудь текстом.



Письмо в малюнках
З глибини тисячоліть,дійшли до 

нас наскельні малюнки: писаниці і 

петрогліфи. Писаниці – найчастіше 

виконані  червоною вохрою. 

Петрогліфи – з грецької “петрос” 

– камінь, “гліфо”- різблення.

Отже петрогліфи це зображення 

вирізані на камені .

А сторінками “найдавніших” 

книжок ставали стіни печер, 

камені, сокири, вояцькі щити.



Вузликове письмо

До появи писемності люди  користувалися і  іншими 

способами передачі інформації. Один з них  - вузликове 

письмо. Вузликове письмо перуанських індійців (інків)- кіпу, 

і давніх індійських племен (ірокезів і гуронів)  - вампум. 
стало підготовчою стадією переходу від малюнка до 

графічного письма.



КІПУ - До грубої мотузки чи до ціпка чіпляли кольорові шнури і 

нитки різної товщини. На них в'язали вузлики — прості, подвійні 

тощо. Від кольору, довжини шнура або нитки, від того, простим чи 

складним вузликом його зав'язано, від кількості вузликів на 

кожному шнурі залежало значення, зміст зробленого в такий спосіб 

запису.

Вузликове письмо — кіпу



ВАМПУМ - Щось схоже бачимо і в племені ірокезів — їхнє 

«письмо» називалося  в а м п у м. Вампум — це стрічка або пасок з 

ниток, на які нанизано кольорові черепашки, різні за формою й 

розміром. Траплялося, що вампум налічував по шість-сім тисяч 

черепашок. Черепашки білого кольору означали щастя, здоров'я. 

Черепашки темного кольору — горе, хворобу, ворожнечу і навіть 

смерть. Нанизані на нитки, черепашки утворювали хитромудрі 

візерунки певного змісту.

Вузликове письмо — вампум



Вважається, що 

подібного роду письмо 

було також і у слов`ян.   

Донині зберігся 

вираз «Зав`язати 

вузлик на пам`ять.” 

Тобто зберегти в 

пам`яті яку-небудь 

інформацію.



Ієрогліфи

Згодом люди винайшли 

ієрогліфи. Цей фігурній 

знак довньоєгипетського 

письма виник  у ІV ст. до 

н. е.



Єгиптяни вміли 

писати, завдяки чому ми 

дізналися про їхню довгу

історію. Вони не мали 

абетки, а малювали 

ієрогліфи — малюнки,

що означали цілі слова.



Прочитали ієрогліфи тільки в позаминулому сторіччі.

Над їх розшифруванням працювало багато вчених. 

Давньоєгипетські книги написані ієрогліфами.



Клинопис
Шумери у ІY тисячолітті 

до н.е. розробили одну з 

перших відомих систем 

писемності – клинопис.        

Починаючи приблизно з 

3000р. до н.е., вони писали на 

глиняних табличках. 

Тисячі таких табличок з 

листами, священними 

текстами та обчисленнями 

збереглися і до тепер.



Писар на м`якій глиняній табличці 

креслив тригранною загостреною 

тросниковою паличкою, яка залишала на 

сирій глині відбитки у вигляді клинів. 

Звідси і назва цієї писемності –клинопис.

Кожна така “книга” складалася з 

кількох десятків і навіть сотень 

табличок-плиток, як і сучасна книга з 

багатьох сторінок.

Таблички нумерували, як і сторінки  

та на кожній проставляли назву.

Писарі посідали важливе місце у 

житті суспільства. 



Пергамент 
РУКОПИСНА КНИГА НА ПЕРГАМЕНТІ

З часом люди навчилися робити зручні й легкі книжки з тонкої 

козячої або телячої шкіри. Першу таку книжку зробили в Малій Азії, 

в стародавньому місті Пергамі в 2 ст. до н. е. Через те папір із шкіри

й назвали пергаментом. Але ці книжки були дуже дорогі. 



Писали на пергаменті чорнилом та різними

фарбами. Чорнило робили із сажі, відвару кори

вільхи та дуба.

Заголовки, ініціали, великі букви писали червоною

фарбою. Звідси і вислів – червоний рядок.



На виготовлення однієї

книжки потрібні були шкури

з цілої череди телят. Отож

люди шукали, з чого робити

книги, щоб вони були дешеві

й простіші.

І знайшли.



Папірус 

Винайшли папірус єгиптяни. Такий папір виготовляли з 

рослини, яка росла на берегах  Нілу і називалася папірус. 

Цей папір схожий на переплетену рогожку.



Відтоді з'явилися книжки, а краще

сказати — сувої з папірусу. Писати 

на сухих стеблах папірусу було зручно, 

але через кілька років такі «книги»

ламалися і розсипалися



Сувої, або книги-стрічки
У такої книги нема сторінок, 

вона схожа на широку та довгу 

стрічку.

Виготовляли такі книжки 

спочатку з пергаменту , а 

пізніше з папірусу.



Сувої зберігалися в глиняних 

глечиках, шкатулках, полотняних 

або дерев`яних футлярах до яких 

прикріплювався ярлик з назвою 

книги.



Книги з воску

Воскові книги  були винайдені  біля 1300 років 

до н.е. в часи  стародавніх римлян



Виглядала воскова книга 

так: кілька табличок –

дощечок, акуратно 

виструганих  в середині, 

скріплювалися шнурками , 

ремінцями через дірочки. 

Виїмку кожної дощечки 

заповнювали воском. Такі 

воскові книжечки 

називалися кодекси. 



Писали на них, а вірніше, дряпали 

за допомогою палички — стілуса. 

Стілус виготовлявся з металу. 

Один кінець стилю був 

загостреним, а інший —

заокругленим. Гострим кінцем 

писали, а зроблений запис можна 

було стирати іншим 

заокругленим кінцем стілуса. 

Воскові книжечки-таблички 

проіснували до початку 19 

століття. До наших днів 

збереглося дуже мало римських 

табличок.



Берестяна книга

Берестяні книги беруть свій початок від берестяних 

грамот. Народи, які населяли північ нашої країни, 

писали на бересті — на верхньому шарі березової кори. 

Берестяні грамоти збереглися погано, тож під час 

археологічних розкопок трапляються рідко.

Грамота № 202, хлопчика Оніфіма. Новгород, 1240–1260 роки



Текст  на берестяних грамотах 

продряпувався, видавлювався

писалом -загостреним металевим або 

кістяним стрижнем, на 

протилежному кінці якого було вушко 

для підвішування його до пояса. Іноді 

протилежний плаский кінець 

обробляли у вигляді якогось силуета. 

Завдяки такому способу нанесення 

текст зберігався і в ґрунті. Ймовірно, 

берестяна писемність існувала 

повсюди на Русі, але не скрізь місцевий 

ґрунт сприяв консервації берести. Про 

поширеність берестяних грамот 

свідчать численні знахідки писал у 

різних містах, у тому числі в Києві. 



Книги з паперу

Паперові фабрики, чи як їх тоді називали «паперові 

млини», з’явилися в Європі, у Німеччині, у Франції, в 

Італії, у ХІІІ ст.



Перший друкарський  верстат  -Німеччина

XY століття  Іоганн Гуттенберг

В Європі друкарство почало поширюватися всередині ХV ст., 

коли Іоанн Гутенберг у місті Майнус, що в Німеччині, надрукував 

так звану 42-рядкову Біблію — перше найбільше друковане 

видання в Європі.



Майстерня першодрукаря Івана федорова

Першодрукарем на Русі став Іван Федоров, який у 

1564 році в Москві разом із Петром Мстиславцем 

випустив першу російську книжку — “Апостол”.



Перша книга “Апостол” в Україні була надрукована  

Іваном Федоровим  у 1574 році у Львові.



“Буквар” виданий Іваном Федоровим у Львові –

перший друкований підручник в Європі.



400 років тому православні монахи Києво-

Печерської Лаври почали друкували свої перші книги. 

У 1616 році, в Києві було надруковано першу 

книгу – «Часослов».



Свої книги монахи друкували на папері виготовленому на 

радомишльській папірні. 

Технологія виробництва паперу за рецептами давніх монахів є 

досить трудомісткою та непростою. Але й папір, виготовлений 

таким чином, є міцним та довговічним, здатним зберігатися 

століттями.



В технології виробництва використовували льон, кропиву, коноплі. Перш 

за все, з решток тканини, льону, коноплі та кропиви готувалась паперова пульпа. 

В залежності від виду паперу, який потрібно виготовити – для друку або письма 

– сировина бралась у різних пропорціях та заливалась водою. Для убезпечення 

майбутніх аркушів від комах  у пульпу додавали лушпиння цибулі та часнику, які 

відлякували шкідників. Такий папір мав сіруватий відтінок, проте він набагато 

більш довговічний. На  цьому папері є водяний знак.

Радомишльський папір XVII століття, завдяки використанню цієї 

технології, зберігся набагато краще за тогочасні свої голландські та німецькі 

аналоги.



Щойно ми перегорнули  

лише кілька сторінок з історії 

появи книжки і книгодрукування.

Ясна річ, що розповідь наша 

неповна, бо це привід для окремої 

розмови. Ми з'ясували, що книжки 

були вже у стародавні часи і 

кількість їх з кожною епохою 

збільшувалась.



Дякую за увагу!

ПІДГОТУВАЛА

Мазовська Н.І.. - завідуюча бібліотекою, 

СЗШ № 231


