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Бібліотека в історії   

Ніжинської гімназії 

вищих наук 

князя Безбородька



«…бібліотека не була схожа на 

багато інших бібліотек училищ, не 

являла собою забороненої скарбниці, 

доступної лише бібліотекареві… ми 

там навчалися; поповнювали знання 

наші; іноді набували їх від кореню, 

коли професор відповідної кафедри

не задовольняв нашої

допитливості… Моїм професором

естетики, політичної економії і 

деяких інших наук була бібліотека

Гімназії вищих наук князя 

Безбородька» 

Нестор Кукольник



Засновники Ніжинської 

гімназії вищих наук

БЕЗБОРОДЬКО Олександр
Андрійович (25.03.1747–17.04.1799) 

український старшина, дипломат і

держ. діяч Російської імперії

БЕЗБОРОДЬКО Ілля Андрійович

(16.02.1756–3.06.1815) укр. 

шляхтич, генерал-поручик,
граф, сенатор Російської імперії

КУШЕЛЄВ-БЕЗБОРОДЬКО 

Олександр Григорович
(4.09.1800–18.04.1855)

меценат, державний діяч



Ніжинський ліцей. 

З акварелі О. Б. Візеля

1830-і роки

§ 4 Статуту Гімназії

«Цель учреждения сего заведения согласно с благотворным

намерением первых основателей оного, состоит в том, чтобы в

Малороссийском крае, месте их рождения, доставить всем и

особенно неимущим дворянам и другого состояния жителям

удобность при воспитании их детей в благочестивых правилах,

приобресть сведения в языках и общих науках, полезных для

каждого человека, и напоследок в высших науках, служащих

приуготовлением юношества на службу государству»
Устав Гимназии высших наук князя Безбородко // Дополнение 

к Сборнику постановлений по Министерству народного просвещения. 

1803–1864. – СПб., 1867. – С. 210. 



Перша згадка про бібліотеку
«План для построения оного дома для 

Гимназии вишних наук на коликое

число учеников и учителей, 

библиотеки, также для услуги будет 

ли востребован от меня, или мне 

доставится, и в какую величину и 

какое расположение, буде положено 

будет сочинить план всему оному 

строению…» 

із Записки графа І.О. Безбородька від

20 серпня 1805 року

Пам’ятник 

І.О. Безбородьку

біля Ніжинського 

державного 

університету

імені Миколи Гоголя 



Лицей Безбородко 1824 г. Фасад. Обмеры: Н. Е. Онищенко. 

[19- -]. Комплекс Лицея 1805–1817 г. Материалы исслед. 

1962 г. НИИ теории и истории архитектуры и строит. 

техники АСиА УССР. Сектор исслед. и реставрации 

памятников архитектуры.



ЦДІАК України, ф. 2162, оп. 1, спр. 34, 

арк. 19 зв.

Афанасій Іванович

Стойкович (1773 (за іншими

даними 1775), Рума (Сербія) –
1832, Санкт-Петербург) 

фізик, професор, 

ректор Харківського

університету (1807–1809, 

1811–1813).

Із «Проекту Ніжинської гімназії вищих наук 

професора Афанасія Стойковича 1805 року."



«Что для Нежинской гимназии нужна Библиотека, то не оспоримо.

Но здесь спрашивается какая именно Библиотека долженствует

быть в оной и вообще во всех гимназиях. Все зависит от

удобоупотребительности самых книг. Книги, которыя только для

великолепия покупаются, и в публичных других библиотеках

могут занимать место, суть весьма хороши и добрые, но не

полезные для Гимназии. Цена Гимназической Библиотеки не

зависит от множества и редкости книг, как то в других

библиотеках, но от удобоупотребительности и соответствования

их предназначаемой их цели. В сем последнем случаю чтобы точно

таковыя, а не другия книги покупались для Гимназической

Библиотеки можно будет положиться разве только на ученого и

просвещенного учителя, которому бы литература была известна;

вещь весьма редкая…»

Із «Проекту Ніжинської гімназії вищих наук

професора Афанасія Стойковича 1805 року»

ЦДІАК України, ф. 2162, оп. 1, спр. 34, арк. 19 зв.



«Библиотека есть душа всякого учебного 
высшего заведения. Книги вообще для всех 

преподавателей – предмет самый 
необходимый. Без них нельзя сделать 

успехов в науках и усовершенствованиях, 
без чего профессор будет отправлять 

должность только обыкновенного 
учителя. Посему, попечение о библиотеке 

– есть предмет самый важный»                 
Кондирєв П.С.,библиотекарь  

Аристов В. В., Ермолаева Н.В. История научной библиотеки 
им. Н. И. Лобачевского (1804–1850). – Казань, 1995. – С. 78. 



З 1820 року 

бібліотека 

розміщувалась у 

приміщенні 

Гімназії вищих 

наук князя 

Безбородька



«…помещалась сначала Институтская библиотека временно, 

с разрешения тогдашнего почетного попечителя графа 

А. И. Мусина-Пушкина, в имеющейся в главном здании 

Института и составляющей неприкосновенную 

собственность попечителей заведения "квартире почетного 

попечителя» 

Добиаш А. В. Заметка об основной библиотеке Историко-

филологического института князя Безбородко, составленная 

по случаю реорганизации библиотеки // Известия Историко-

филологического института князя Безбородко в Нежине. –

Нежин, 1895. – Т. 15. – С. 4..

«Библиотека в стенах гимназии была возведена в высокий 

ранг. Ёе помещения располагались рядом с парадным 

залом и, таким образом,  находились в центральном 

корпусе здания. Помещения библиотеки располагались 

анфиладою. Такой принцип расположения дошел до наших 

дней. Помещения библиотеки отличала также простота  

пространственного решения – это прямоугольные боковые 

комнаты»

Пляшко Л. А. Город, писатель, время: Нежинский период 

жизни Н. В. Гоголя. – К. : Наукова думка, 1985. – С. 38–39.



ЦДІАК України, ф. 2162, оп. 1,

спр. 775, арк. 76–78 зв. 

« … грамоту [Статут]

зберігати в бібліотеці, 

під відповідальністю

бібліотекаря, в

особливому ящику 

червоного дерева з

карельської берези» 

Сребницкий И. А. Очерки 

из истории лицея князя 

Безбородко. (1832–1875). 

– Нежин, 1895. – С. 4.



Печатка Гімназії 

князя 

Безородька

[ГКБ].

Виявлена у 

2020 році

в одніій із книг 

бібліотеки



Статут Гімназії вищих наук  

§ 9. Учебные пособия Гимназии ныне составляют: 

1) Библиотека, подаренная Почетным Попечителем, 

состоящая из 2 500 томов отборных сочинений, и 2) 

им же в дар Гимназии доставленный физический 

кабинет, стоющий 10 000 руб. По открытии же 

Гимназии нужные учебные пособия будут постепенно 

приумножаемы на определенную для сего в штат 

особую сумму. Гимназии дозволяется завести и 

типографию для печатания книг на общих 

основаниях цензуры

Устав Гимназии высших наук князя Безбородко // Дополнение к 
Сборнику постановлений по Министерству народного  
просвещения. 1803–1864. – СПб., 1867. – С. 211.

Штатная сумма на приобретение литературы 

для библиотеки составляла 2 000 рублей на год.



Кушелєв-Безбородько

Олександр Григорович

“Сами употребляйте 

возможные старания дабы 

нынешнее цветущее состояние 

вверенной вам Гимназии 

высших наук еще достигло 

высшей степени совершенства» 

А.Г. Кушелев-Безбородько

Наріжний камінь у 

формування фонду бібліотеки

був закладений першим 

почесним попечителем 

Гімназії графом Олександром

Григоровичем Кушелєвим-

Безбородько, який приніс в 

«дар сему заведению 

библиотеку, состоящую из 

2 500 томов отборних

изданий» 



О. Г. Кушелеву-Безбородько, внучатому 

племіннику канцлера, перейшла у спадок і одна 

з найбагатших картинних галерей Петербурга 

та велика родова бібліотека, фундамент якої

заклав один із найзаможніших вельмож свого

часу канцлер уряду періоду російської

імператриці Катерини II Олександр Андрійович

Безбородько. На жаль, ні каталогів, ні описів

тієї бібліотеки не збереглося, але, безперечно, це

була велика і рідкісна бібліотека, що

відповідало масштабом особистості її власника. 

Останнім її власником в родині був граф 

Григорій Олександрович Кушелев-Безбородько. 

Після смерті Григорія Олександровича

бібліотека перейшла до одного з родичів цієї

сім'ї – графу Олексію Івановичу Мусін-Пушкіну. 



Ядро книгозбірні складали унікальні

європейські видання XVII-XVIII ст. з

історії, філософії, богослов’я, витончених

мистецтв, юриспруденції, політики,

дипломатії, логіки, фізико-математичних

наук, природознавства. Перлиною зібрання

були видання творів французьких

енциклопедистів та просвітителів,

багатотомні енциклопедії. Колекція

містила 382 назви в 1877 томах.

Лавровский Н. А. Гимназия Высших Наук

кн. Безбородко в Нежине. 1820–1832. –

Киев, 1879. – С. 90



Книги із бібліотеки О. А. Безбородька 

CVI 2№23

Державин Г. Р. Ода на рождение Его 

Императорского Высочества великого 

князя Михаила Павловича. 1798 года 

генваря 28 дня. – Санктпетербург : 

печатано в Императорской 

типографии, 1798. - 8 с.

Скиадан М. Слово о причинах и действиях 

страстей душевных, также о способе умерять и 

укрощать оныя для благополучной и спокойной 

жизни... = Oratio De causis et effektibus

Patbematum Animi atque ratione eorum

moderandorum coercendorumve ad bene

beateque vivendum. – Москва : В 

Университетской типографии, 1794. – 25, [1], 

33, [1] с. 



Книги із бібліотеки І.А. Безбородька

Монограма на книгах І. А. 

Безбородька– “C. I.  B.", яка, 

імовірно, в перекладі 

розшифровувалася як "Граф Ілля 

Андрійович Безбородько" (де "С" -

"comes", "comte" , що в перекладі з 

лат. і фр. - "граф"). 



Книга з дарчим написом від дружини О.Г. Кушелєва-

Безбородька – графині Олександри Миколаївни

Новое краткое понятие о всех науках или детская 

настольная учебная книга. Отд. 1. / изд. Д. В. Нехачин, 

И. В. Нехачин. – Москва : В типографии А. Решетникова, 

1796. – 230 с. 



Після смерті

першого директора 

Гімназії

Василя Кукольника 

(1821), 

його сім’я 

подарувала

частину фамільної

бібліотеки, яку 

презентував його

син, Платон 

Кукольник, 

викладач

латинської мови

Гімназії.
Карл Брюллов. 

Портрет Платона Васильовича

Кукольника





«Ревнуя усердию благотворителей рода человеческого,

основавших и старающихся усовершенствовать в

малорусском крае гимназию высших наук, при

образовании коей отец мой истощал все свои усилия и

которой я сам желаю посвятить себя на службу,

осмеливаюсь предложить в дар принадлежащее мне

собрание отборных классических сочинений, состоящее

из 500 томов. Я осмеливаюсь ласкать себя надеждою,

что хотя приношение моё не может равняться с

бесчисленными пожертвованиями господина почётного

попечителя, коего усердию, щедроте и попечениям о благе

сего заведения едва ли найдутся примеры не только в

империи, но и во всей вселенной; но снисходительное

правительство не отринет моей дани, которую я, по

силе возможности своей, предлагаю, и приимет оную с

тем человеколюбием и благосклонностью, с какими Отец

небесный принял от бедной вдовицы два лепта»

ЦДІАК України, ф. 2162, оп. 1, спр. 267, арк. 5–5 зв.



Це була цінна колекція, яка складалася з

506 томів (251 назва) з різних галузей

знань: філософії, географії та топографії, 

історії, правознавства, словесності, 

богослов'я, політики, сільського

господарства і технології, 

військового мистецтва

на суму  637 руб. 45 коп.
ЦДІАК України, ф. 2162, оп. 1, спр. 336, арк. 6–13.  



«…относительно учебных пособий

правление сознается в их

недостаточности как по недавнему

началу учения, по дальнему

расстоянию от Петербурга, где они

покупаются, так и «по самой

необретаемости в отпечатании по

некоторым предметам знаний, в

коих уроки будут преподаваться

письменно»

Лавровский Н.А. Гимназия высших наук

кн. Безбородко в Нежине (1820–1832). –

Киев, 1879. – С.18.

Лавровський Микола 

Олексійович 
(03.12(21.11).1825–

30(18). 09.1899), 

директор

Ніжинського 

історико-

філологічного 

інституту

кн. Безбородька



Навчальні посібники  

гімназистів



Навчальні посібники Гімназії



Навчальні посібники Гімназії

Безу Э. Курс математики господина Безу, 

члена Французской академии наук, 

экзаминатора воспитанников 

Артиллерийского и Морского корпусов, и 

королевского цензора / Переведен 

Васильем Загорским в пользу и 

употребление благородного юношества, 

воспитывающегося в Университетском 

пансионе. - Москва : В Университетской 

типографии у Ридигера и Клаудия, 1798. -

Часть І. Арифметика.

Фусс Н. И. Начальные 

основания чистой 

математики  / изд. от 

Главного Правления 

училищ. -

Санктпетербург : При 

Императорской 

Академии Наук, 1817 -

Часть ІІІ. – 400 с.

Могилевский А. Г. 

Российская риторика, 

основанная на правилах 

древних и новейших 

авторов – Харьков : В 

университетской 

типографии, 1824. - IV, 

263 с. 



Навчальні посібники Гімназії

Федр Басни / изд. 

Кошанским, проф. Лицея. –

Санктпетербург : В 

Медицинской типографии, 

1814. – 200 с. 

Софокл Трагедии /

переведенная с греческаго

Иваном Мартыновым, с 

примечаниями переводчика. 

– Санктпетербург : В 

типографии Иос. 

Иоаннесова, 1824 . – Часть 

ІІ. Антигона. – 173 с.

Ломонд Ш. Ф. Начальные 

основания французской 

грамматики Ломона [= Elemens de

la grammaire francoise, de

Lhomond : переведена на 

российский язык и умножена 

И.О.З., учителем математики и 

французского языка в 

Харьковской гимназии. Для 

употребления юношества. -

Харьков : В Университетской 

типографии, 1821. – 366 с.



Відомості про 

Гімназію вищих наук 

князя Безбородька та 

бібліотеку 

за 1820–1828 рр.



ВІДОМОСТІ ПРО ГІМНАЗІЮ ВИЩИХ НАУК кн. БЕЗБОРОДЬКА В 

НІЖИНІ ЗА 1820–1828 рр.

Відділ державного архіву 

Чернігівської області в м. Ніжині 

(ВДАЧОН), ф. 1104, оп. 1, спр. 31, арк. 1–5.

1820 год
Для гимназии в дар принесено:
1) правительством – 28 книг разных;
2) почетным попечителем сей 
гимназии – 2 610 томов [раз]ных
сочинений и 20 тыс. руб. на 
физический кабинет и
первоначальное обзаведение.
Директор – 1; число учащих было –
2, число учащихся в пансионе
было 17, все из [дворян], 
приходящих в гимназию для 
слушания лекций
в сем 1820 г. не было.

В 1821 г. 
гимназии в дар принесено:
1) правительством –
2) частными лицами – 513 книг разных.
Директор – 1, число учащих было – 9; 
число учащихся было в
пансионе 44, все из д[ворян], 
приходящих в гимназию для слушания
лекций было 13 [из дворян].



ВІДОМОСТІ ПРО ГІМНАЗІЮ ВИЩИХ НАУК кн. БЕЗБОРОДЬКА В 

НІЖИНІ  ЗА 1820–1828 рр.

В 1822 г. гимназии в дар принесено:

1) правительством – 46 книг разных;

2) частными лицами – серебряная большая медаль на 

заключение мира России с Оттоманскою Портою 1791 г.– 1, 

90 книг разных.

Директор – 1, учащих было – 9; учащихся в пансионе было: из

дворян – 56, из греков, по высочайшему повелению в пансион

принятых, – 6; приходящих в гимназию для слушания лекций 

было: из дворян – 49, из разночинцев – 4, купцов – 1, мещан – 6.



ВІДОМОСТІ ПРО ГІМНАЗІЮ ВИЩИХ НАУК кн. БЕЗБОРОДЬКА В 

НІЖИНІ  ЗА 1820–1828 рр.

В 1824 г. в дар гимназии принесено:
1) правительством – 17 книг разных 
сочинений;
2) частными лицами – 55 книг разных 
сочинений и 13 географических карт.
В сем 1824 году были: директор – 1, число 
учащих – 16; учащихся
в пансионе: из дворян – 71, из греков, в 
пансион по высочайшему
повелению принятых, – 6; приходящих в 
гимназию для слушания
лекций было: из дворян – 98, 
разночинцев – 6, купцов – 4, мещан – 7,
греков – 9, казаков – 1. Всех учащихся в 
сем 1824 г. в гимназии было 202.

В 1825 г. в дар гимназии 
принесено:
1) правительством – 6 книг разных 
сочинений;
2) частными разными лицами – 15 
книг, 1 географический атлас и
несколько китайских вещей.
Директор – 1, учащих было – 19; 
учащихся в пансионе: из греков – 6, 
из дворян – 71, всех – 77; 
приходящих в гимназию учеников 
было: из
дворян – 136, разночинцев – 7, 
купцов – 9, мещан – 8, греков – 16,
казаков – 2. Всего учащихся было 
255.



ВІДОМОСТІ ПРО ГІМНАЗІЮ ВИЩИХ НАУК кн. БЕЗБОРОДЬКА В 

НІЖИНІ  ЗА 1820–1828 рр.

В 1827 г. в дар принесено гимназии:
1) правительством – 32 книги;
2) частными лицами – 32 книги.
Директор – 1, учащих было – 19; 
учащихся в пансионе: из греков – 6, из 
дворян – 47, всех – 53; приходящих в 
гимназию учеников было: из
дворян – 140, разночинцев – 10, купцов 
– 11, мещан – 9, греков – 7,
казаков – 3, колонистов – 1, духовного 
звания – 2. Всех учащихся было
236.
В 1827 году выпущено: кандидатов – 3, 
студентов – –.

В 1826 г. в дар принесено 
гимназии:
1) правительством – 3 книги;
2) частными лицами – 1 книга.
Директор – 1, учащих было – 19; 
учащихся в пансионе: из греков –
6, из дворян – 61, всего – 67; 
приходящих в гимназию 
учеников было:
из дворян – 143, разночинцев – 9, 
купцов – 9, мещан – 9, греков – 15,
казаков – 2. Всего учащихся было 
254.



ВІДОМОСТІ ПРО ГІМНАЗІЮ ВИЩИХ НАУК кн. БЕЗБОРОДЬКА В 

НІЖИНІ  ЗА 1820–1828 рр.

В 1828 г. гимназии в дар принесено:
1) правительством – 10 книг разных;
2) разными лицами – 3 книги.
Директор – 1, учащих было – 19; учащихся в пансионе было: из
греков – 5, из дворян – 47, всех – 52; приходящих в гимназию учеников
было: из дворян – 173, разночинцев – 12, купцов – 13, мещан – 10,
греков – 6, казаков – 9, иностранцев – 1, колонистов – 1,
вольноотпущенных – 1, уволенных из духовного звания – 1. 
Всех учащихся было 279.
В 1828 г. выпущено: кандидатов – 5, студентов – 5.



З 1820 по 1829 рік до бібліотеки

Гімназії надійшло 3 668 томів, з яких
передано від приватних осіб 3 507 томів, 
тоді як від уряду – всього 161 том. 
Наведені факти переконливо свідчать, що
поповнення книжкового фонду відбувалося
безсистемно, носило випадковий характер 
і залежало, в основному, від добровільних
пожертвувань, що було важливим
джерелом комплектування бібліотеки в 
перші роки її існування.



«По описи 1830 года, по которой 
библиотека  передавалась в 

присутствии всех членов 
конференции Соловьеву, всех книг в 

наличности оказалось: 806 названий 
в 3 312 томах по латинскому 

алфавиту и из  512 названий в  1 717 
томах по русскому  и греческому  

алфавитам; всего из 1318 названий в 
5 029 томах включая сюда и 

журналы. Таким образом за 8 лет 
было приобретено 2419 томов»

Лавровский Н. А. Гимназия высших наук 
кн. Безбородко в Нежине (1820-1832). –
Киев, 1879. – С. 134. 



Через відсутність інвентарних книг, бібліотекар 

М.Ф. Соловйов прийняв книги гімназійної бібліотеки в 

присутності членів конференції за  списком  літератури 

бібліотеки гімназії. Цей список «шнуром протягнутий, при 

друку в кількості 66 листів» підписаний професорами 

Білевичем, Нікольським і колишнім професором Зінгером.
ВДАЧОН, ф. 1104, оп. 1, спр. 208.



Після сумнозвісної справи про 

«вільнодумство», у 1832 році, Гімназію

вищих наук було реформовано у Фізико-

математичний ліцей. Першоосновою

бібліотеки Ліцею були фонди гімназійної

книгозбірні, які в подальшому становили 

вагоме наукове, історико-культурне

надбання. 



Відомі випускники 

Гімназії Вищих наук 

князя Безбородька



Перші бібліотекарі 

Гімназії 
“Ваша роль, господа библиотекари, не только

в глазах посторонних, но и в собственных ваших 
глазах кажется обыкновенно скромною, но она

является исключительно важной для Родины. Ведь
не кто иной, как вы, является посредником в деле

передачи народу той духовной пищи, которая
заключается в книге. Вы, вследствие этого, играете

роль важного фактора в деле просвещения ваших 
сограждан, то есть исполняете одну из важнейших

обязанностей каждого честного человека по 
отношении к своему народу и к своей Родине”

И.И. Толстой, граф,

председатель общества Библиотековедения

Винокур В. Л. Первый Всероссийский съезд по библиотечному 
делу: к столетию со дня открытия // Школьная библиотека. – 2011. 

– № 8. – С. 38.



Штатної посади бібліотекаря не 

існувало. Управління бібліотекою, згідно

з першим Статутом університету

(1804р.), до 1835 року доручалося

виключно професорам. За незначну

надбавку до зарплати або зовсім без 

доплати на них покладалася велика 

відповідальність за збереження книг і

організацію роботи бібліотеки.



Бібліотекарі Гімназії вищих наук кн. Безбородька

Шапалинський 

Казимир Варфоломійович (1786–1870), 
старший професор 

математичних і природничих наук 

Виконував обов’язки першого 
бібліотекаря з 6 листопада 

1821 року по 1 липня 1822 року.

"Безукоризненная честность, неумытная справед-ливость, 

правдолюбивое прямодушие, скромная молчаливость, тихая 

серъёзность, строгая умеренность и воздержание в жизни, 

отсутствие всякого эгоизма, всегдашняя готовность ко всякого 

рода самопожертвованиям для пользы ближнего –вот основные 

черты нравственного характера этого чистого человека, 

достойного во всех отношениях гораздо лучшей участи" 

П. Рєдкин



Казимир Варфоломійович Шапалинський народився у 1786 році у Вількомирському

повіті Віленської губернії в польській небагатій дворянській родині. У 1804 році вступив 

до гімназії при Віленському університеті. У 1808 році вступив до Віленського 

університету на філософський факультет фізико-математичне відділення. З 1810–

1815 рік навчався у Санкт-Петербурзькому педагогічному інституті. У 1816 році 

К. В. Шапалинський був направлений до Могилевської губернської гімназії старшим 

вчителем, де викладав природничі науки. У 1817 році був переведений до Київської 

гімназії на посаду вчителя хімії і технології, де також викладав латинську мову. З 1820 

по 1831 рік – професор Ніжинської гімназії вищих наук князя Безбородька (з

06 11. 1820 р. молодший, а з 1821 р. старший професор математичних та природничих

наук). Одначасно з 1 листопада 1821 року по 1 грудня 1824 року «исправлял в Гимназии 

Высших Наук Князя Безбородко должность кассира с усерднейшею ревностю, без 

жалования». З 1. 11. 1821 по 26. 10. 1830 рр. виконував обов’язки члена Пансіонського

Правління також без платні. З 28. 10. 1826 по 6. 10. 1827 рр. К. В. Шапалинський

тимчасово виконував обов’язки директора Гімназії вищих наук. Був нагороджений

Орденом Святої Анни 3-го ступеня. З 1827 року за причетність до справи про 

«вільнодумство» в гімназії К. В. Шапалинський був підданий переслідуванню з боку 

влади. У 1830 році його відсторонили від посади професора. У березні 1831 року був 

безстроково висланий у В’ятку із забороною на заняття викладацькою діяльністю «за 

шкідливий на юнацтво вплив». У В'ятці, не маючи роботи, він жив надзвичайно 

нужденно і часто хворів. Наприкінці 1836 року йому було дозволено вступити на службу 

в штат В’ятського губернського правління. У його підпорядкуванні були губернська 

друкарня і архів. У 1839–1843 рр. К. В. Шапалинський служив у Яранському

міністерстві державного майна. У 1843–1867 роках був коллежським радником і 

дворянським засідателем В’ятської палати цивільного і кримінального суду. Решту життя 

прожив у місті В’ятка. 

Бібліотекарі Гімназії вищих наук кн. Безбородька : 

К.В. Шапалинський



Книги, подаровані бібліотеці Гімназії з 

автографом К. В. Шапалинського

Наука о торговле : для гимназий / изданная от 

Главного Правления училищ. - Санктпетербург : 

Печатано при Императорской Академии Наук, 

1811. - XXIV, 284 с.

Гроссе Г. Бергманново естественное 

землеописание / Сокращенное Готфридом 

Гроссе ; на российской язык с немецкого 

преложенное и изданное в пользу 

российского юношества от Коммиссии об 

учреждении училищ. - Санктпетербург : 

Печатано у Вильковского, - 1791. – Часть І. -

267 с.



Ландражин

Іван Якович (1794-?), професор 

французської словесності. 

Виконував обов’язки бібліотекаря 

з 1 липня 1822 р. 

по 14 березня 1824 р.  

Бібліотекарі Гімназії вищих наук 

кн. Безбородька: І.Я. Ландражин 



Бібліотекарі Гімназії вищих наук 

кн. Безбородька: І.Я. Ландражин 

Іван Якович Ландражин народився у 1794 році в Шампані орденського департаменту в місті 

Ретель. Француз за походжанням. Початкову освіту отримав на батьківщині. У 1804 році вступив 

до Ретельскої колегії, де вивчав французьку та латинську мови, словесність, історію, географію, 

арифметику, геометрію. Навчався в Філотехнічному училищі в Парижі. Юнаком проходив службу 

в наполеонівській армії та брав участь у військових діях Наполеона проти Росії. Після поранення 

залишився в Росії. У 1812 році в Мінській губернії викладав французьку мову в приватних 

домівках, одночасно сам вивчив російську та польську мови. У 1813 році займав посаду вчителя 

французької мови в Любешівському повітовому училищі. У 1814 році прийняв російське 

підданство. 6 лютого1816 року вступив на службу в Мінське губернське правління помічником 

перекладача з чином канцеляриста. З 17 серпня 1818 р., після іспиту в Віленському університеті, 

був направлений до Київської губернської гімназії вчителем французької мови. 

17 травня 1822 року затверджений на посаді молодшого професора французької 

словесності Гімназії вищих наук князя Безбородька, де продовжує викладати до 1830 року.

І. Ландражин на посаді бібліотекаря намагався підтримувати неабиякий порядок у 

книгозбірні. Виписував журнали і книги з Франції. Деякі з яких давав читати гімназистам. 

Вперше подав відомості про надходження навчальних посібників з часу вступу на посаду 

першого директора Гімназії та дані про  видачу книг пансіонерам. 

Іван Якович  Ландражин був одним з найулюбленіших професорів гімназії. Гарно знав 

свій предмет і намагався прищепити до нього любов гімназистів. Призначення його бібліотекарем, 

за спогадами одного з перших випускників Гімназії письменника Нестора Кукольника, сприяло ще

найтіснішому спілкуванню гімназистів з добрим та освіченим наставником. Під час ніжинського 

справи про “вільнодумство" з'ясувалося, що він давав їм читати Вольтера, Монтеск'є, Гельвеція, 

Руссо, за що і постраждав. У 1830 році І.Я. Ландражин був звільнений з посади. У зв'язку з тим, 

що у нього була сім'я в Ніжині, а він перебував під наглядом поліції, його не повернули до Франції. 

Але за те, що він давав приватні уроки, з березня 1831 року його відправили на заслання в 

Вологодську губернію. У місцях заслання він перебував на  цивільній службі в Онежському

соляному правлінні. Був позбавлений пенсії  і знаходився в скрутному матеріальному становищі.



Бібліотекарі Гімназії вищих наук 

кн. Безбородька: А. І. Аман 

Аман Август Іванович (1794-?), 

викладач французької мови, 

наглядач за вихованцями. 

Виконував обов’язки 

бібліотекаря 

з 21 березня 1825 р. 

по 8 серпня 1831 р. 



Бібліотекарі Гімназії вищих наук 

кн. Безбородька: А.І. Аман

Август Іванович Аман народився у 1794 році, француз за походженням. 15 листопада 
1820 року був запрошений в Ніжинську гімназію вищих наук кн. Безбородька 
першим директором В. Кукольником на посаду вчителя французької мови і 
наглядача за вихованцями. 

З 24 січня по 1 травня 1822 року без платні викладав арифметику в трьох 
перших класах. За дорученням Конференції з 24 січня 1822 року по 30 листопада 
1825 року був на посаді наглядача над «вольноприходящими» учнями. За 
пропозицією почесного попечителя з 6 липня 1824 по 2 грудня 1825 року обіймав 
посаду екзекутора. За власним проханням був звільнений з наглядацької посади і 
залишений тільки на одній посаді бібліотекаря. 

24 лютого 1828 року за наказом директора Гімназії Д.О. Ясновського у 
бібліотеці розпочалася перша ревізія книгозбірні, яка не проводилася з початку 
існування бібліотеки, у складі комісії: М. Білевича, Ф. Зінгера і П. Нікольського. 
Бібліотекар Август Аман через хворобу не міг бути присутнім під час перевірки та 
просив дозволу передавати іноді ключі від бібліотеки своєму братові Адольфу 
Аману.  Після завершення ревізії комісія виявила велику нестачу на суму 
870 руб. 26 коп. І хоча бібліотекар ще декілька разів звертався до Конференції з 
проханням розглянути справу знову, але «не отримавши від нього [Амана]
розписок, ні ясних доказів», був звільнений з посади бібліотекаря як «не 
способный к оной должности». Пізніше гроші за відсутні книги були внесені
Аманом в касу Гімназії.



Книги, подаровані бібліотеці Гімназії 

А. І. Аманом

Ardene, Jean-Paul de Rome d'  

Annee champêtre, qui traite de ce 

qu'il convient de faire chaque 

mois dans le potager / Edition 

corrigee et considerablement

augmentee par un Membre de la 

Societe Economique de Berne. -

Lausanne : Chez Antoine 

Chapuis, 1770. – 512 p.

Hebrard P. Caminologie, ou 

traite des cheminees : 

contenant des observations 

sur les différentes causes qui 

font fumer les cheminées, 

avec des moyens. - Dijon : 

Chez F. Desventes, 1756. –

187 p.

Poederle, Eugene-Joseph-

Charles-Gilain-Hubert d'Olmen. 

Manuel de l'arboriste et du 

forestier Belgiques. - Bruxelles : 

Chez J.L. de Boubers, 1772. –

404 p.



Бібліотекарі Гімназії вищих наук 

кн. Безбородька: М. Ф. Соловйов

Соловйов 

Микита Федорович (1810–1837), 

професор природничих наук. 

Виконував обов’язки бібліотекаря 

з 27 лютого 1831 р. по 1833 р.   

Помічником його був

призначений вчитель французької мови

Яків Клавдійович Воаргард



Бібліотекарі Гімназії вищих наук 

кн. Безбородька: М.Ф. Соловйов

Микита Федорович Соловйов народився у 1810 році. Навчався на 

фізико-математичному факультеті Петербурзького університету. 

6 травня 1825 був призначений молодшим професором природничих 

наук Ніжинської гімназії вищих наук князя Безбородька. Викладав 

ботаніку, мінералогію, зоологію, технологію і фізику.

У 1831–1833 року завідував бібліотекою Гімназії, а потім 

фізико-математичного Ліцею. Помічником його був призначений 

вчитель французької мови Яків Клавдійович Воаргард. 

М. Ф. Соловйов намагався стежити за порядком видачі книг та 

періодичних видань із фондів книгозбірні. Звертався з проханням до 

Конференції заборонити чиновникам Гімназії виносити із бібліотеки 

цінні і рідкісні книги. Вперше була розпочата робота по  складанню 

каталогу. 

М.Ф. Соловйов належав до групи прогресивно налаштованих 

викладачів. Однак в справі про “вільнодумство" він не фігурував і 

залишився працювати в Гімназії вищих наук. У 1832–1837 роки 

викладав у фізико-математичному Ліцеї князя Безбородька. Був 

членом Ради Ліцею.



“А сколько их было – беззаветных и 
неизвестных тружеников в 
академических, народных

библиотеках, всю душу свою 
вложивших в любимое дело. Имена их
всплывут когда-нибудь и сделаются

достоянием истории, когда появятся
более солидные исследования в 
области истории библиотек”

Рубинский К. И., библиотеарь

Харьковского университета  

Березюк Н.М. Памятные встречи с К.И. Рубинским на 
страницах журнала // Библиотека. – 2000. – № 5. – С. 94.



Дякуємо за увагу!


