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ВиДаВНичий зНаК УКраїНи  
ДрУгої ПолоВиНи XX — ПочатКУ XXI ст.:  

траНсформація В часі

Анотація. У статті аналізується мистецтво українського видавничого знака, історія якого сягає 
часів початку книгодрукування і який відомий високохудожніми творами. Розглянуто видавничі знаки 
другої половини XX — початку XXI ст. й проаналізовано їхні художні особливості.
Ключові слова: видавництво, видавничий знак, книга, провідні художники, символіка, художні особ-
ливості.

PUBLISHING SIGN OF UKRAINE  
OF THE SECOND HALF OF XX – BEGINNING OF XXI CENTURY:  

TRANSFORMATION IN TIME
Petro Nesterenko

Abstract. Annotation. The article analyzes the little-studied art of the Ukrainian publishing sign, which has 
a history of almost fifty years and is well known for its highly artistic works. An excursion into the past of the 
Ukrainian publishing label has been made, collecting documents scattered across various sources of reports on 
samples of the publishing labels, both known and in the vast majority of unknown authors, and we pay tribute to 
this important cultural heritage that has developed in the course of the European process. The publishing signs 
of the second half of XX – beginning of XXI centuries are described and their artistic features are analyzed. 
The art of the Ukrainian emblem, especially in the last century, has not been practically studied. Probably, 
the topic is considered too small to draw enough attention. Turning pages of the book, few people pay atten-
tion to the publishing house, thanks to which we have the happy opportunity to hold it. The artistic decision of 
modern publishing signs, which often quite often has a small font character, is not striking. They are created 
mainly by artists, editorial staff, without paying much attention to this process. However, there are times when 
they turn out to be the work of talented young artists who, over time, become famous. For example, the well-
known art publishing signs for the leading Kiev publishing houses &quot;Art&quot; (artist V. E. Perevalsky) 
and &quot;Rainbow&quot; (artist O. I. Gubarev), created at that time by young graphic artists, who are now 
well-known folk artists of Ukraine. However, the art of the sign is an important component of book graphics, it 
does not lose its relevance at a new stage of society and deserves in-depth study.
Keywords: publishing house, publishing sign, book, leading artists, symbolism, artistic features.

Постановка проблеми та її актуальність. 
Мистецтво українського видавничого знака, 
особливо останнього століття, практично не 
досліджене. Напевно вважається, що тема за-
надто дрібна, щоб нею опікуватися. Гортаючи 

книжку, мало хто звертає увагу на видавництво, 
завдяки якому ми маємо щасливу нагоду три-
мати її в руках. Не впадає в око й художнє вирі-
шення сучасних видавничих знаків, яке частіше 
має маловиразний шрифтовий характер, адже 
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їх творять переважно художники, працівники 
редакцій, не надаючи особливої уваги цьому 
процесові. проте трапляються випадки, коли 
згадувані твори виявляються справою рук та-
лановитих молодих художників, які з часом 
стають знаменитими. Наприклад, загальнові-
домі художні видавничі знаки для провідних  
київських видавництв “Мистецтво” (художник  
В. перевальський) та “Веселка” (художник  
О. Губарєв), створені тоді ще молодими гра-
фіками, які тепер — відомі народні художники 
України. Водночас, мистецтво видавничого зна-
ка є важливою складовою книжкової графіки, 
воно не втрачає своєї актуальності на новому 
етапі розвитку суспільства й заслуговує на по-
глиблене вивчення.

зв’язок авторського доробку з важливими 
науковими та практичними завданнями. Дослід-
ження виконане відповідно до тематичного 
плану роботи проблемної науково-дослідної 
лабораторії НАОМА.

аналіз останніх досліджень та публікацій.  
У країнах Європи друкарські і видавничі знаки 
уже давно досліджують, відомий ряд колекціо-
нерів цієї галузі графіки, подібно до філателії і 
збірок екслібрисів. На початку XX століття ко-
лекціонуванням і вивченням видавничих знаків 
українських видавництв захопилися п. Зленко, 
Я. Стешенко і В. Січинський. У 1926 році на 
українському відділенні виставки книжкової 
культури при Міжнародному конгресі бібліо-
текарів і приятелів книги в празі Володимир 
Січинський експонував видавничі знаки та екс - 
лібриси зі свого зібрання. Було складено ката- 
лог виставки, а згодом вчений продовжив дослі-
дження й опублікував його результати в науко-
вому збірнику “Українські видавничі знаки”, що 
вийшов у Варшаві 1937 року (Січинський, Укра-
їнські). проте це глибоке й змістовне дослід-
ження не було надруковане окремою книжкою 
й залишилося маловідомим широкому загалові. 
Комплексне дослідження всієї історії україн-
ського видавничого знака у подальші часи не 
проводилось, ним не цікавились як за радян-
ської доби, так і в часи незалежності.

У нових реаліях життя спостерігаємо появу 
численних приватних видавництв. Вони засвід-
чують, що книжка не втратила свого значення 
як носій інформації, як продукт складної ко-

лективної праці, важливу роль у якій відіграє 
художник. Він повинен осмислити й обдумано 
розкрити не лише внутрішній зміст книги, а й 
представити її титульний лист та обкладинку, на 
яких вміщують знак видавництва — його своє-
рідну візитну картку. На жаль, вивченню цієї 
складової мистецтва книги у наш час не при-
ділялось належної уваги. Можна згадати лише 
авторські статті про видавничий знак в енцик-
лопедії “Мистецтво України” та “Україн ській 
сучасній енциклопедії”. У них підсумовується 
вся історія українського видавничого знака, 
включно з другою половиною XX — початком 
XXI ст.

зазначення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, яким присвячується стаття.  
У публікації здійснено екскурс у минуле україн-
ського видавничого знака: збираючи докупи 
розкидані по різних джерелах повідомлення 
про зразки видавничих знаків, як відомих, так  
і в переважній більшості невідомих їхніх ав-
торів, ми віддаємо належне цьому важливому 
культурному спадкові, який розвивався в руслі 
загальноєвропейського процесу. Важливим до-
повненням загальної історії українського ви - 
давничого знака стане дослідження другої по-
ловини XX — на початку XXI ст.

мета статті — проаналізувати видавничі 
знаки означеного періоду, опрацювати письмові 
джерела й, по можливості, атрибутувати їхнє 
авторство, дослідити трансформацію та художні 
особливості на різних етапах.

Новизна наукового дослідження. Вперше зіб-
рано матеріали, що характеризують важливу 
складову книжкового мистецтва — видавничий 
знак, систематизовано і всебічно розглянуто 
його художні особливості. Зокрема, вперше до-
сліджено розвиток видавничого знака у другій 
половині XX — на початку XXI ст., зазначено  
авторство низки робіт, прослідковано його транс - 
формацію у цей період.

загальнонаукове значення авторського до-
слід ження полягає в комплексній характе-
ристиці маловідомого мистецького явища — 
україн ського видавничого знака, зокрема його 
розвитку на сучасному етапі.

Виклад основного матеріалу. В ансамблі кни-
ги, як цілісного організму, важливе місце посідає 
видавничий, друкарський знак видавця, що вка-
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зує на походження та приналежність видання, а 
також має охоронне значення, застерігаючи від 
наслідування і підробок. Згадаймо знак вене-
ційського друкаря Альда Мануція з дельфіном, 
що обвився довкола якоря, який неодноразово 
підроблювали. Видавничий знак об‘єднує різ-
ні за змістом книжки, акцентує спрямованість 
видавництва і не тільки розкриває світогляд, 
ідеологію, коло зацікавлень, амбіцію, смак ви-
давця, але й характеризує цілу добу. Крім того, 
він відображає мистецький стиль, друкарські і 
графічні течії, є свідченням культури книги, а 
з нею й країни, яка її презентує.

На теренах УРСР видавничий знак не при-
ваблював науковців, лише в роки Незалежності 
з‘явилися поодинокі публікації В. преварсько-
го та п. Нестеренка. проте глибокого всеохо-
плюючого дослідження українських видавничих 
знаків не проводилося. Однією з причин цього 
є відсутність колекціонерів, збирацька діяль-
ність яких спонукала б до вивчення і пропаган- 
ди графічних мініатюр, що засвідчують світо- 
гляд і стиль сучасності.

перш ніж розпочати мову про видавничі 
знаки другої половини XX — початку XXI сто-
ліття, варто охарактеризувати художні особли-
вості досліджуваних графічних творів першої 
половини XX століття, оскільки вони суттєво 
відрізняються від тих, про які йтиметься далі. 
Видавничі знаки першої половини минулого 
століття художники часто компонували в різ-
ні геометричні фігури: квадрат, прямокутник, 
трикутник, ромб, коло, овал, обрамляли у вось-
микутник однією жирною чи двома лініями різ-
ної товщини. В композиції були присутні зоб-
раження людей, архітектурних споруд, знарядь 
праці, широко використовувалася радянська 
символіка, а також геральдичні, індустріальні,  
природні мотиви. Важливу роль відігравали 
шрифтові написи, або монограми, які іноді по-
єднувалися з орнаментикою, чи були компо-
новані в геометричне обрамлення. Художники 
використовували переважно масивні літери з 
таким же масивним обрамленням. Композиції 
були насичені дрібними деталями, заповнюва-
лися штрихуванням. Іноді під роботами автори 
залишали свої прізвища чи монограми.

У 1950-ті роки знову почало відроджуватися 
мистецтво видавничого знака у державних ви-

давництвах, частіше шрифтовими написами, а 
згодом — із відповідною символікою.

У повоєнні роки видавництва зазначали 
свою назву звичайними шрифтовими написа-
ми. Наприклад, на одному з підручників чи-
таємо таке: “Державне учбово-педагогічне ви-
давництво “Радянська школа”. Київ — 1950”, 
або “Державне видавництво дитячої літератури 
УРСР” (скорочено Дитвидав). Київ — 1958”. 
На великоформатному, як на 1962 рік, альбомі 
репродукцій графіка Василя Касіяна художники 
О. Юнак і В. Фатальчук розмістили розлогий 
напис: “Державне видавництво образотворчого 
мистецтва і музичної літератури УРСР” (піз- 
ніше “Мистецтво”) на фронтисписі. Видав-
ництва, навіть маючи створені, як правило в 
подарунок, художні видавничі знаки, зрідка 
користувалися ними. Не знайшлося місця для 
видавничого знака видавництва “Мистецтво” 
навіть на такому унікальному за дизайном  
Б. Валуєнка виданні як “Архітектура книги”. 
проте були й винятки. 1951 року, до декади 
українського мистецтва і літератури, вийшло 
двотомне видання “Архитектура Украинской 
ССР”, у другому томі якого йшлося про успіхи 
України в галузі архітектури, а його окрасою 
став знак видавництва Академії архітектури.  
В Україні тоді було започатковано низку нау-
ково-дослідних інститутів архітектурно-буді-
вельного та художніх профілів у складі засно-
ваної 1945 року Академії архітектури (у 1956 
році вона була реорганізована на Академію бу - 
дівництва і архітектури УРСР, а в 1964-му її лік-
відували). В основі видавничого знака Академії 
архітектури поставлені одна над одною дві літе-
ри “А”, над ними вгорі — напис “Видавництво”. 
З обох боків їх фланкують по три хвилясті лінії. 
Внизу композиції — розкрита книга, на якій 
напис “УРСР”.

У невеличкому виданні Товариства книго-
любів України “Наш друг книга”, яке вийшло 
в Києві 1977 року, представлено 23 українські 
видавничі знаки й дано коротку довідку про 
профіль діяльності видавництв (168–171). На-
приклад, “Дніпро” випускає художні твори 
українських письменників, переклади з літе-
ратур народів СРСР та зарубіжних країн, праці 
з літературо знавства і критики, твори україн- 
ських авторів іноземними мовами.
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Враховуючи, що авторство й рік виконання 
видавничих знаків практично невідомі, можна 
вважати, що більшість з них з’явилася, попри 
вищезазначені дати заснування, десь у 1950–
1960-х роках. Створювали їх художники книги, 
які працювали у видавництвах, або виконували 
оформлення книжок на замовлення. Серед авто-
рів: М. пікалов (“Дніпро”, “Молодь”), К. Ка- 
лугін (“Радянський письменник”), Ю. Щеп-
кін (“Вища школа”). Видавництва як тоді, так 
і сьогодні, не надто переймалися збереженням 
пам’яті про автора свого знака.

За радянської доби видавничій справі нада-
валося особливого значення з метою поширення 
ідеологічного впливу на маси. Широковідомі 
видавництва повоєнної України, як свідчить 
енциклопедія, були засновані переважно ще 
в перші десятиліття після жовтневого перево-
роту. Так, провідні видавництва “Дніпро” і 
“Радянська школа” з’явилися 1919 року, “Тав-
рія” — 1921, “політвидав України”, “Наукова 
думка”, “Донбас” — 1922, “Молодь” — 1923, 
“Урожай” — 1925, “Здоров’я” — 1929, “Техні-
ка” — 1930, “Мистецтво” — 1932, “Радянський 
письменник” — 1933, “Веселка” — 1934, “Каме-
няр” — 1939. У повоєнні часи виникли: “Маяк”, 
“прапор”, “Карпати” — 1945, “Будівельник” —  
1947, “промінь” — 1954, Головна редакція 
Української Радянської Енциклопедії — 1957, 
“Реклама” — 1964, “Музична Україна” — 1966, 
“Вища школа” — 1973.

За основу частини знаків радянської доби 
традиційно взято розгорнуту книгу: “Вища шко-
ла”, “Радянська школа”, “Будівельник”, “Уро-
жай”, “Дніпро”, “Веселка”, “Музична Україна” 
(Київ), “Карпати” (Ужгород), “Таврія” (Сім-
ферополь).

Деякі видавничі знаки несуть у собі симво-
ліку, зазначену в назві: “політвидав України” 
(поєднання шрифтового напису з серпом і моло-
том), “Техніку” символізує супутник, “Радянську 
школу” — глобус і книжки, “Будівельник” —  
будівельний кран на тлі будинку, “Урожай” — 
шестерня й колосок, “Здоров’я” — медична 
емблема, львівський “Каменяр” — скульптура  
пам’ятника І. Франкові, одеський “Маяк” — 
стилізований маяк, харківський “прапор” — 
шрифтовий напис, який утворює розгорнутий 
прапор тощо.

Більшість із наведених у довіднику “Наш 
друг книга” видавничих знаків разом із видав-
ництвами відійшли в минуле, проте декотрі, 
наприклад “Веселка”, щасливо вписалися в 
книжкове життя незалежної України. Коли ви-
давництво відзначало своє 80-річчя, ювілейні 
цифри з’явилися на розгорнутій книжечці, яку 
тримає дівчинка. 

А знаменита пташка, яку зоб разив В. пере-
вальський далекого 1966 року для видавництв а 
“Мистецтво” продовжує жити не лише на книж-
ках, а й, наприклад, на візитівці одного з сучас-
них чиновників.

У 1982 році в Києві широко відзначався 
1500-річний ювілей міста. До цієї дати В. Вечер-
ський на державне замовлення створив кілька  
видавничих знаків, які використовувалися різ - 
ними видавництвами. Вони були виконані пат-
ріотичним художником на замовлення конаючої 
номенклатури у кращих традиціях махрового 
соціалізму. Наприклад, в ювілейному альбомі 
“Крізь віки” шрифтовий напис “Києву 1500 ро-
ків” доповнювали лаврова гілка з гроном ви-
нограду, стилізованого, як колись у творчості  
Г. Нарбута і В. Кричевського, під трикутнико- 
вий орнамент, у поєднанні з серпом і молотом. 
На вершині гілки художник розмістив ще й зір-
ку міста-героя. Видавничий знак розміщено 
на зворотному боці клапана суперобкладинки 
(Крізь віки).

Сьогодні авторство видавничих знаків часто 
розглядається як щось не значуще, тому біль-
шість з них залишаються анонімними. Та й в 
художньому виразі вони не привертають увагу 
глядача, бо переважно виконавці обмежуються 
звичайними шрифтовими написами. Значно 
більше уваги цій візитній картці видавництва 
приділяли на початку минулого століття. Свого 
часу один із засновників та організаторів роботи 
видавництва “Дзвін”, заснованого в 1907 році, 
Юрій Тищенко (Сірий), піклуючись з перших же 
кроків своєї праці про зовнішній вигляд кожно-
го видання, зауважував, що йому здавалось, що 
книжка, як і дівчина, коли виходить на люди, 
мусить бути прибрана, коли й не розкішно, то 
у всякому разі пристойно. Тому з перших же 
кроків видавничої справи він звертався до кра-
щих тодішніх малярів і запросив їх до співпраці 
(Миронець 165).
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Для оформлення видань він обрав Івана 
Бурячка, який виконав видавничий знак жур-
налу “Дзвін”, котрий виходив “на малорусском 
наречии” у 1913-му і до початку війни в 1914 
році накладом 1000 примірників (всього видано 
18 чисел).

У часи незалежності в Україні було створено 
понад 200 видавництв, які спеціалізуються на 
різноманітному асортименті літератури. Сучасні 
видавничі знаки відрізняються від створених за 
радянської доби. Вони демонструють розкутість 
думки, лаконічність і сконцентрованість зобра-
ження, часто обмежені лише шрифтовим напи-
сом. Особливо популярним залишається тради-
ційне зображення книги, переважно розкритої. 
Більшість із них не мають авторства. Це малі  
композиції, що визначаються справжньою май-
стерністю, бездоганним розумінням стилю.

Розміщують видавничі знаки, як правило, 
у нижній частині титульного листа, проте ви-
користовують і при зовнішньому оформленні 
видання. Автор навчального посібника “Основи 
композиції видання” Сергій Іванов зі Львова 
зазначає, що видавнича марка (тобто знак) має 
міститися на обкладинці (суперобкладинці) чи 
палітурці. Для цього художник-графік, дизайнер 
зобов’язані знайти художньо грамотне розмі-
щення їх в загальній структурі оформлення. Це 
сприятиме естетичності, рекламності видан ня 
без порушення загального стилю його оформ-
лення (Іванов 185–6). Навчальний посібник на-
очно продемонстрував цю тезу — видавничий 
знак “Світ” розміщено на четвертій сторінці 
обкладинки в кольорі.

У виданнях поліпшеного типу, аби під-
креслити їхню урочистість і особливе значення,  
більше уваги приділяють авантитулові (сторінка 
видання, що відокремлює форзац від титуль-
ного розвороту), іноді вміщуючи на ньому ви-
давничий знак.

Традиція розташування видавничого знака 
на четвертій сторінці обкладинки виникла ще 
за радянської доби. Таким чином рекламували 
свою діяльність, наприклад, київські видавни-
цтва “Реклама”, “Радянська школа”, “Веселка”, 
“Наукова думка”, “Либідь” та інші.

У наш час видавничий знак активно вико-
нує рекламну функцію, його широко експлуа-
тують провідні видавництва України. Ефектно 

виглядають на корінцях книжок і обкладинках 
видавничі знаки словникові й довідкові видан-
ня Української радянської енциклопедії (УРЕ), 
Енциклопедії кібернетики (ЕК) — художника  
І. Хотінка, “Криниці” (ювілейні Шевченківські 
видання — К. Лавра, “Аконіту” (“Новий тлу-
мачний словник української мови” у 4 томах, 
1998) та інші.

Свої видавництва мають зараз деякі вищі 
навчальні заклади, наприклад Видавничий дім 
“Києво-Могилянська академія”, створений 1996 
року як дочірне підприємство Національного уні-
верситету “Києво-Могилянська академія” — худ.  
В. Васильєв. Логотипом користуються й видання 
викладачів НаУКМА. Видавництво літератури 
філософського, соціально-політичного, культу-
рологічного та богословського напрямків “Ду́х і 
Лі́тера” розташоване при університеті “Києво-
Могилянська академія” й створене на базі кіль-
кох дослідницьких центрів цієї академії.

У переліку різних університетських видав-
ництв — “пульсари”, Європейський універси - 
тет, а також Інститут проблем сучасного мис-
тецтва — худ. О. Векленко, Інститут мистец-
твознавства, фольклористики, етнології НАН 
України, пп Науково-видавничий центр “Наша 
культура і наука”, “Кайрос” — Домініканське ви-
давництво коледжу католицької теології св. Томи  
Аквінського (Київ), “Свічадо” — видавництво 
монахів-студитів (Львів), видавництво Націо-
нального університету “Львівська політехніка” —  
сучасний видавничо-поліграфічний комплекс, 
який виконує широкий спектр редакційно-ви-
давничих, до друкарських та поліграфічних ро-
біт, Українська академія друкарства (Львів), Рів-
ненський інститут слов’янознавства та інші.

Назви деяких видавництв позначуються іме-
нем чи прізвищем засновника. Добре знане видав - 
ництво Маріана Коця зі стилізованою моног-
рамою “МК” (Маріан павло Коць (1922–2011) —  
визначний меценат, громадсько-культурний 
діяч, журналіст і видавець після здобуття Украї-
ною незалежності став фундатором першої в 
Україні офсетної друкарні. За його підтримки 
видано понад 100 книг, більшість з яких не були 
комерційними і не давали ніяких прибутків, бо 
М. Коць був Меценатом з великої літери.

Видавець Савчук Олександр Олегович, кан-
дидат філософських наук, викладач Харківсько-
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го національного університету, користувався 
на початковому етапі видавничим знаком із 
зображенням бандуриста.

Широковідоме й тернопільське видавниц-
тво “Богдан”, яке спеціалізується на випуску 
навчальних книг для школярів, студентів, учнів 
дошкільної освіти, має видавничий знак у ви-
гляді книги-квітки. Ефектно виглядає видав-
ничий знак Олександра пшонківського з Білої 
Церкви, розміщений на споді палітурки “пра-
вобережного гербівника”, виданого у 2008 році. 
Серед власників гербів видання є й прізвище 
пшонки, які належали до герба Яніна. прізвище 
видавця є похідним від пшонків, тому “Яніна” 
стала назвою видавництва, яка постає на роз-
горнутій стрічці, кінці якої утворюють з боків 
вертикальні спіралі.

Видавництво Жупанського (директор Жу-
панський Олексій Олегович) спеціалізується 
насамперед на виданні перекладної літерату-
ри. Його видавничий знак — зображення до-
питливого хлопчика. Видавець С. В. Журавель 
користується зображенням граціозного журав- 
ля, видавництво Сергія Бродовича представляє 
розкрита книга — худ. Г. пугачевський, вида-
вець Філевич позначає свої книги вишуканою 
шрифтовою композицією.

Деякі видавництва додають до свого видав-
ничого знака девізи, наприклад, в основі видав-
ничого знака “Темпора” зображено пісочний 
годинник на тлі земної кулі. Девіз видавництва: 
“Temporis filia veritas” (Істина — дитина часу). 
Слід згадати й київське видавництво дитячої та 
культурологічної літератури “Грані-Т” (Грані 
творчості). Кредо видавництва — розкривати 
нові, часом несподівані грані творчості пись-
менників, художників, редакторів та дизайне-
рів, а девіз — “Ми творимо те, що поріднює 
людей!”.

Чимало видавничих знаків приваблюють 
глядача вишуканими рисунками та органічним 
шрифтовим наповненням, ось лише деякі з них: 
“Музична Україна” — стилізоване зображення 
бандуриста, “Кліо” — зображення музи, по-

кровительки героїчної пісні, згодом — історії 
(Київ), “Центр Європи” — дерево зі стрічкою 
з написом центр Європи (Львів, худ. С. Фрухт), 
“Видавництво Старого Лева” — Лев за кавою 
біля друкарської машинки, “Дзиґа” — стилі-
зоване зображення дзиги (Львів), “Сага” — 
віт рильник (Харків), “Мандрівець” — комаха 
сонечка (Тернопіль), “Брама” — зображення 
бюргера, який ніби зійшов з картини голланд-
ського художника, біля розкритої книги (Чер-
каси), “Золоті литаври” — козака з литавра-
ми (Чернівці), “Абетка” — сонце над книгою 
(Кам’янець-подільський), “Лілія” — з літаком 
над логотипом (Хмельницький) та багато інших, 
що мають цікаве художнє вирішення.

Для сучасного видавничого знака характер-
не також використання спрощеного логотипу у 
вигляді розчерку пера, окремої літери чи кіль-
кох: Ексмо, Клуб сімейного дозвілля, Нова кни-
га, Основи, Книголав, Знання, Амфора, Азбука, 
А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, Смолоскип, Літопис, 
Віват, Дніпро та інші.

головні висновки. Видавничі знаки — ціліс-
не, принципово нове явище в історії україн-
ського мистецтва. протягом століть існування 
друкованої книги її незмінним супутником був 
видавничий знак, який окрім суто утилітарних, 
представницьких цілей, крім функцій фірмо- 
вого товарного знака мав естетичні ознаки, при - 
таманні творам графічного мистецтва. Його ав-
тори здебільшого схилялися до створення зо-
рового образу, звертаючись до фігуративного й 
орнаментального рисунка — гравірованого чи 
виконаного в іншій техніці. Не завжди цей образ 
відповідав спрямованості видавництв, відби-
ваючи здебільшого смаки замовника і розкрива-
ючи творче кредо художника. проте в більшості 
випадків видавничий знак — це маленький ше-
девр, який віддзеркалює образ епохи, а в наш 
час все більше відповідає спрямованості видав-
ництва. Отже, як бачимо, дослідження видавни-
чого знака має велике значення для осягнення 
історії книжкової графіки, її естетики, розвитку 
графічного мистецтва.
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