
Кожна річ тут має в собі частинку мого Я…

Б. Грінченко

Своє коротке життя Б. Грінченко означив двома словами: 

Україна  і  праця.  Розуміючи  занедбаність  української 

культури, невтомний Грінченко віддав свій 47-річний вік 

на  розбудову  України.  Надзвичайно  широке  поле  його 

діяльності:  поет,  прозаїк,  драматург,  публіцист, 

літературний  критик,  лексикограф,  етнограф-

фольклорист,  мовознавець,  педагог,  автор  підручників 

для  молодших  школярів,  перекладач,  журналіст, 

видавець,  редактор  україномовної  преси  поч..ХХ  ст.., 

голова київської „Просвіти”, засновник першої публічної 

бібліотеки в Києві. 

Для вшанування титанічної  праці Бориса Дмитровича 

Київським університетом імені Бориса Грінченка у квітні 

2010  р.  було  відкрито  історико-біографічний  музей.  У 

ньому  широко  представлено  життєвий  і  творчий  шлях 

письменника, його внесок у в українську культуру.

Київ,вул. Маріїнсько-Благовіщенська
(листівка поч..ХХ ст.), тут у буд. №67 мешкала родина 

Грінченків (1905-1909рр.)

Музей експонує автентичні речі та автографічні тексти 

Бориса  Грінченка,  його  дружини,  української 

письменниці  й  перекладачки Марії  Загірньої  та доньки 

Насті  Грінченко,  дитячої  письменниці.  Широко 

представлено листування родини Грінченків. На стендах 

розміщені  копії  їхніх  особистих  та  історичних 

документів, зібрані із архівів Києва, Харкова та Львова. 

Експозиція репрезентує рідкісні світлини, фотонатурні 

листівки  з  видами  старих  міст:  Харкова,  Херсона  та 

Києва,  у яких жив і працював письменник. Привертають 

увагу  відвідувачів  рідкісні  поштові  листівки  з 

портретами  Б.Д.Грінченка,  табличка  з  дверей  квартири 

№6  на  Гоголівській  вул.  8,  м   Києва,  у  якій  вчений 

створив славнозвісний Словник.. 

«Словарь української мови», 1907 р.
Музей експонує унікальні видання Грінченкових творів 

різних  років  та  книги,  аналоги  яких  знаходилися  в 

книгозбірні  письменника,  зокрема  з  його  дарчими 

написами  («Словарь  української  мови»,  «Українська 

граматка», «Рідне слово» та ін.), «Вибрані твори» в 10-ти 

томах  (20-30рр.  ХХ  ст.,  видавництва  «Вік»  і 

«Книгоспілка»),  прижиттєві  збірки  та  окремі  видання 

різних  років.  У  фондах  музею  –  повний  комплект 

журналу «Нова громада» (1906 р.), редактором якого був 

Б.Д.Грінченко, книги з україніки й української та світової 

класики ХІХ – ХХ ст. 

Чимало  експонатів  –  це  матеріали  архіву  одного  з 

перших  біографів  Б.Д.Грінченка  Миколи  Плевако,  що 

подаровані  професором-грінченкознавцем 

В.В.Яременком.

Листівка 1907р. з портретом Б.Д.Грінченка, кошти від  

продажу якої призначалися на спорудження пам’ятника 

Т.Г. Шевченкові в Києві.

Експозиція Музею Бориса Грінченка познайомить учнів 

та студентів із добою письменника – ІІ пол. ХІХ – поч. 

ХХ ст. Допитливим відвідувачам Музей дасть  уявлення 

про  громадське  та  суспільно-політичне  життя  України, 

про  літературний   процес  та  культурно-мистецьке 

середовище, в якому він жив і працював. 

Наявні  грінченкознавчі  матеріали  стануть  у  прогоді  і 

дослідникам його творчості. 
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ЗАПРОШУЄМО

Старшокласників і студентів на екскурсію в 

Музей Бориса Грінченка Київського 

університету імені Бориса Грінченка.

 

Ми знаходимося:

м. Київ, вул.Воровського,18/2. Адміністративний 

корпус Київського університету імені Бориса 

Грінченка.

Їхати:

Тролейбус №16,18, зупинка «Львівська площа».

Телефони: (044) 553-18-62, (050)-814-48-09

E-mail:  teodosia  @  ukr  .  net  l: mariasana9@gmail.com. 

Музей відчинений для відвідувачів:
Понеділок – п’ятниця
з 900 год. до 1700 год.

Вихідні дні – субота, неділя
Замовлення екскурсій за телефонами:

(044) 553-18-62,
(050) 814-48-09

Ціна групової екскурсії – 25 гр. 

Ректорат Київського університету імені Бориса 
Грінченка (вул. Воровського,18/2) – архітектурна 

пам’ятка ХХ ст.. У цьому приміщенні відкрито Музей 
Бориса Грінченка.

Інтер’єр Музею Бориса Грінченка
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