
Бібліотека імені М.О. Лавровського Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя

До 200-річчя бібліотеки Ніжинської вищої школи



Книгозбірня Ніжинського державного університету

імені Миколи Гоголя цього року відзначає свій ювілей.

Її по праву можна вважати однією з найдавніших

освітянських бібліотек України. Довгий історичний

шлях пройшла вона від бібліотеки Гімназії вищих наук

князя Безбородька до бібліотеки Ніжинського

державного університету імені Миколи Гоголя, який

наклав свій відбиток на специфіку та напрям

комплектування її фондів. Нині цей унікальний

книжковий фонд є гордістю бібліотеки.

До ювілею бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

співробітники сектору фондових колекцій та рідкісної книги підготували віртуальну

виставку «Книги–ровесники бібліотеки», яка наочно ілюструє атмосферу часу

відкриття бібліотеки та дає уявлення про видавничу діяльність того часу.

Нині у фонді бібліотеки нараховується понад 150 назв рідкісних та цінних книг,

виданих в 1820 році. Серед них здебільшого класичні твори французької, грецької і

латинської літератури, історичні видання, підручники для гімназистів. Найбільш

цінними є прижиттєві видання праць відомих письменників та вчених.

До вашої уваги презентація книг, виданих 200 років тому.



Осиповский Т. Ф. Курс математики : в 3 ч. / Т. Ф. Осиповский ; Главное

правление училищ. – Третьим тиснением. – Санктпетербург : В типографии

Департамента народного просвещения. – 1820. – Ч. І : Общая и частная

арифметика. – 1820. – 358 с.

Серед книг, датованих 1820 роком, слід відзначити

працю Тимофія Федоровича Осиповського

(1766-1832)–російського математика, філософа-

раціоналіста. Він є автором тритомного "Курсу

математики", який витримав три видання (1802, 1814,

1820 рр.) і зажив свого часу великої популярності.

"Курс математики" значно ширше, аніж будь-який

інший посібник, висвітлював математичні здобутки

того часу. Глибокий зміст, строга наукова

послідовність, новизна у висвітленні багатьох питань

забезпечили цьому курсу заслужену репутацію

одного із кращих навчальних посібників того часу по

диференціальному і інтегральному численню.



Фусс Н. И. Начальные основания чистой математики : в 3 т. / Н. И. Фусс.

– Санктпетербург: В типографии Департамента народного просвещения,

1820–1823. – Ч. 1: Начальные основания алгебры : извлеченные из

оснований сея науки, знаменитого Эйлера. – 1820. – 379, IV с.

«Начальные основания чистой математики» –

відома праця видатного російського математика 

Миколи Івановича Фусса (1755-1825). 

В основу навчального посібника лягли 

перероблені праці з математики, видані раніше 

окремими посібниками. Дане видання 

представляє собою загальний курс математики, 

який складається з трьох частин. У першій автор 

виклав базові поняття та обчислення алгебри на 

основі досліджень Ейлера, доопрацьованих і 

доповнених новими прикладами. Друга частина 

містить початкові основи геометрії. Третя 

частина включала в себе додаток алгебри до 

геометрії, плоску тригонометрію, основи 

диференціального й інтегрального числення.



Маркевич А. И. Руководство к артиллерийскому искусству, для употребления Их

Императорских Высочеств Великих Князей Николая Павловича и Михаила

Павловича : в 2 т. / А. И. Маркевич. – Санктпетербург : В медицинской

типографии. – 1820–1824. – Т. І: Содержащий в себе художественную часть

артиллерийского искусства, заключающую лабораторное и арсенальное

отделениея онаго. – 1820. – [4], XV, 898, [2] c.: 19 грав. разворотов.

Книга Андрія Івановича 

Маркевича (1771-1832) – техніка-

артилериста та військового 

педагога, представляє історико-

культурну цінність музейного 

рівня.

«Руководство к артиллерийскому 

искусству» в свій час слугувало для 

артилеристів своєрідною 

енциклопедією і тривалий час було 

чи не єдиним військовим 

посібником з артилерії. 



Гамель И. Х. Описание способа взаимного обучения по системам Белла,

Ланкастера и других, в коем изложены начало и успехи сего способа в Англии, во

Франции и в других странах, и подробно изъяснены правила и порядок

употребления оного в училищах / И. Х. Гамель ; пер. с нем. языка К. Кнаппе. –

Санктпетербург : В типографии Императорского Воспитательного дома, 1820. –

V, 352 с. :12 чертеж.

Йосип Христианович Гамель (1788-1862) був єдиним

автором, який ретельно вивчив і описав в своїй книзі

«Описание способа взаимного обучения...» методику

Дж. Ланкастера. Особливість нового навчального методу

полягала в тому, що більш успішні учні (монітори) під

керівництвом вчителя проводили заняття з іншими учнями

і, навчаючи, вчилися самі. Спосіб взаємного навчання

Ланкастера, який охопив багато країн, згодом

перетворився в систему соціального навчання.



Олівер Голдсміт (1730-1774) – англійський 

прозаїк, автор безлічі соціально-побутових нарисів 

з сатиричним підтекстом, публіцистичних творів. 

Займався складанням компілятивних історій 

Греції, Риму та Англії. Його праця «История 

римская от основания Рима, до разрушения 

Западной Римской империи» містить 

найважливіші перекази про римлян: Тита, Лівія, 

Саллюстія, Аннея Флора та інших видатних 

римських істориків. Праця представлена в двох 

частинах. Охоплює період від заснування Риму до 

першого Тріумвірату і смерті Помпея та 

завершується руйнуванням Римської Імперії.

Голдсмит О. История римская от основания Рима, до разрушения Западной

Римской империи : в 2 ч. / О. Голдсмит ; пер. с англ. А. Огинского. –

Санктпетербург : В Медицинской типографии, 1819–1820. – Ч. 2. – 1820. – [VI],

533, VII с.



Орлов Я. В. Всеобщий памятник достопримечательнейших происшествий, повествуемых

Историей Ветхого и Нового Завета Церкви, Ученой, Естественной и Гражданской,

напоминающий о величии и торжестве добродетели и веры, о буйстве и гибели нечестия,

страстей и порока, о чудесных усилиях, знатнейших изобретениях и изящнейших

произведениях человеческого разума, о редких явлениях и любопытнейших открытиях в

природе, науках, искусствах и художествах, о делах и жизни славнейших и известнейших

особ и людей обоего пола, ознаменовавших чем-либо необычным имена свои, и словом, о

всех достопамятностях в каждый день года от начала времен до настоящего - в сем мире

случившихся: в 12 т. / сочиненный Всеобщей и Церковной Истории профессором Яковом

Орловым. – Москва : В типографии С. Селивановского. – 1820.

Представлена книга професора історичних наук Санкт-

Петербурзької духовної академії Якова Васильовича

Орлова (1779-1819) є свого роду довідником з

громадської і церковної історії. Праця вийшла друком у

1820 році в 12 томах. Історичні події висвітлені в

хронологічному порядку. Факти церковної та

громадської історій викладено синхронно (на парних

сторінках– церковні, на непарних– громадські).



На російську мову, книга була перекладена з

французького видання 1790 року і належить перу

невідомого автора. Це видання було розіслано до

бібліотек духовних училищ за особистим

розпорядженням міністра духовних справ і

народної освіти князя О. Голіцина, який був

покровителем містики і масонів. У 1824 році

Голіцин був усунений зі своєї посади,

міністерство духовних справ скасовано, а

численні книги, видані за час міністерства князя

Голіцина, заборонені. Книгу «Воззвание к

человекам о последовании внутреннему влечению

духа Христова», для якої характерні повчання в

дусі «внутрішньої церкви», яка закликала читача

пізнати Бога в собі, була охарактеризована

«найзловмиснішою, обурливою, революційною» й

«антихристиянською» і наказом 1825 року

вилучено з користування. Нині це видання

вважається рідкісним.

Воззвание к человекам о последовании внутреннему влечению духа

Христова / Пер. с фр. – 2-е изд. – Санктпетербург : В Медицинской

типографии, 1820. – 174 с. : ил.



Примірник, що зберігається у фонді бібліотеки, належить до колекції В. І. Рєзанова, про що 

свідчить дарчий напис.

Пирон А. Метромания, или Страсть к стихотворству : комедия в 5 д. / Алексис

Пирон ; вольный перевод Н. В. Сушкова. – Санктпетербург : В типографии Н.

Греча, 1820. – 144 с.

Книга «Метроманія» французького поета і драматурга 

Пірона Алексіса (1689-1773)–автора фарсів, пародій і

алегорій, мала найбільший успіх серед його творів. 

«Метроманія» належить до розряду комедій

післямольєровського періоду, що висміюють недоліки

світських осіб. У перекладі Н. В. Сушкова збережені 

основні сюжетні лінії піронівської п'єси.



Широку популярність В. О. Левшину

(1746-1826) принесла його багатотомна

праця «Русские сказки» (1780. Ч. 1-4;

1783. Ч. 5-10; 3-е вид. 1820; 4-е вид. 1829

рр.). Збірник був задуманий письменником

на зразкок німецького «Bibliothek der

Romane» (1778-1781), три томи якого він

переклав невдовзі. Це була спроба

створити національний роман і сатирико-

побутову повість на фольклорному

матеріалі. Весь цикл «Казок» ділиться на

дві групи: чарівно-лицарську

(богатирську) і сатирико-побутову.

Казки Левшина були джерелом

натхнення для багатьох російських

письменників, вони неодноразово

перероблялися і переказувалися.

[Левшин В. О.] Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о

славных богатырях, сказки народные и прочие оставшиеся в памяти приключения :

в [3 ч.] . – 3-е изд. Москва : В типографии С. Селивановского. – 1820.

Ч. І-2. – 1820. – ХІІ, 230, 212 с.

Ч. 3. – 1820. – 264 с.

Примірник, що зберігається у фонді, 

належить до колекції В. І. Рєзанова, про що 

свідчить дарчий напис.



«Dzieje krolestwa polskiego» –

одне з найбільш відомих 

історичних творів польського 

історика, бібліографа, 

філолога – Ежи Самуель

Бандтке (1768-1835). 

Праця стала першим 

систематизованим викладом 

історії Польщі. Багато уваги 

автор присвятив розгляду 

внутрішнього устрою і 

державного життя країни. 

Книга перекладена кількома 

європейськими мовами 

(німецьку версію підготував 

сам автор, німець за 

походженням). 

Bandtkie S. J. Dzieje Krolestwa Polskiego. Т. 1–2/ przez Jerzego Samuela

Bandtkie. – Wrocław : w Wilhelma Bogumila Korna. – 1820.

Т. 1. – X, 468 с.

Т. 2. – VI, 558, [II] с.



Haller C. L. Restauration der Staats=Wissenschaft oder Theorie des

naturlich=geselligen Zustands. Т. 1-6 / C. L. Haller. – Winterthur : in der

Steinerischen Buchhandlung. – 1820–1834. – Т. 1. – 1820. – XC, 519 p.

Шеститомне видання «Restauration der

Staats-Wissenschaft oder Theorie des

natürlich-geselligen Zustands» 

Карла Людвіга Галлера (1768-1854),

швейцарського державного діяча, 

письменника і публіциста консервативного 

спрямування, можна назвати його головною 

науковою працею.

У даному творі автор спростовує договірну 

теорію Руссо про походження держави, як  

таку, що спричиняє революцію. Замість неї 

він висуває вчення про те, що в державі, як і 

в природі, повинен панувати найсильніший. 



Muller C. O. Geschichten hellenischer Stamme und Stadte. Bd. I-III / C. O. 

Muller. – Breslau, 1820 - 1824. – Erster Band : Orchomenos und die Minyer. 

– 1820. – VI, 512 p.

Серед історичних праць видатного 

німецького дослідника античності Карла-

Отрида Мюллера (1797-1840), першість 

належить «Geschichten hellenischer Stämme

und Städte». В науковій праці автор прагнув  

показати  духовну та матеріальну культуру, 

особливості походження та ранню історію 

окремих племен грецького народу.



Шановні читачі!
Запропоновану літературу Ви зможете знайти у 

фондах бібліотеки імені академіка 

М. О. Лавровського Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя.

Віртуальну виставку підготували 
працівники сектору фондових колекцій 

та рідкісної книги


