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СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ РІШЕЛЬЄВСЬКОГО ЛІЦЕЮ
(1817– 1865) В ОДЕСІ
У статті розглядається структура бібліотеки Рішельєвського ліцею в Одесі –
першого у XIX ст. навчального закладу змішаного типу на півдні України.
На основі архівних джерел та відомостей періодичних видань навчального
закладу книжкове зібрання розглядається як бібліотечна установа. У складі
бібліотеки Рішельєвського ліцею виділялися такі підрозділи: фундаментальна
(основна), студентська, Інституту східних мов, а також кабінети: студентський
кабінет книг (згодом – Пироговська бібліотека студентів), кабінет для читання
газет та журналів, кабінет для читання професорів.
Ключові слова: Рішельєвський ліцей, бібліотека, бібліотечний комітет,
бібліотечна справа

Бібліотека Рішельєвського ліцею – структурний підрозділ навчального закладу привілейованого типу, створеного в Одесі згідно указу від 2 (14) травня 1817 р. Книжковий фонд бібліотеки Рішельєвського ліцею забезпечував
науково-дослідні, освітні та культурні потреби викладачів та студентів ліцею.
Ліцейська бібліотека на протязі свого існування трансформувалася разом з навчальної установою, змінювались підходи до організації бібліотечної справи та
формування фондів книгозбірні. Зміни у структурі ліцейської бібліотеки були
пов’язані зі статусом Рішельєвського ліцею у системі навчальних закладів Російської імперії. Відомості стосовно структури ліцейської бібліотеки в Одесі – основної навчальної установи регіону, є цінним джерелом з історії бібліотечної справи півдня України.
На початковому етапі існування бібліотеки Рішельєвського ліцею (1817–
1837 рр.) її устрій повторював структуру книжкового зібрання Комерційної
гімназії: бібліотечний фонд розподілявся на «нерухому» (основну) та «рухому» (з учбових книг, що продавалися учням) частини. «Нерухома» бібліотека була під наглядом одного з викладачів ліцею за сумісництвом до травня
1850 р., коли Рішельєвський ліцей отримав право мати штатного бібліотекаря
[17, с. 55; 38, с. 127–128].
До 1837 р. ліцейська бібліотека не розподілялась на підрозділи, а функціонувала як єдина фундаментальна (основна) бібліотека. Ця ж фундаментальна
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бібліотека була основним книгосховищем на протязі всього часу існування навчального закладу. Основною функцією бібліотеки було забезпечення викладацького складу ліцею літературою для проведення занять.
Фундаментальна бібліотека ліцею в Одесі удосконалювалась поступово.
Порівняно невеликий фонд книгозбірень Комерційної гімназії та Благородного
інституту, що став основою зібрання Рішельєвського ліцею, потребував збільшення та уніфікації. Основну частину книг бібліотеки Рішельєвського ліцею
складали навчальні посібники – підручники та хрестоматії – з різних дисциплін, що викладалися в ліцеї (філології, юриспруденції, історії, математики,
механіки, фізики, хімії, сільськогосподарських наук, природничої історії, комерції тощо). Робота викладачів ліцею, що виконували обов’язки бібліотекарів
у перші роки існування Рішельєвського ліцею М. С. Черемисінова та І. Ф. Гриневича, викликала незадоволення керівництва як закладу, так і Одеського навчального округу: 12 років бібліотека працювала без каталогу книг, не було
пристосованого приміщення для розміщення літератури, книги достатньо довго були нерозібрані, бібліотека обслуговувала читачів всього декілька годин на
тиждень [16, с. 42–43].
Початок науковому упорядкуванню роботи бібліотеки Рішельєвського ліцею було покладено виконуючим обов’язки бібліотекаря П. О. Симоновичем:
25 грудня 1829 р. він представив на розгляд Правління ліцею перший рукописний каталог бібліотеки, де книги були розташовані у систематичній послідовності [1, арк. 2].
З 1837 р. Рішельєвському ліцею для закупівлі книг для бібліотеки почали
виділяти 2000 руб., а згідно штатного розкладу виконуючий обов’язки бібліотекаря, почав отримувати 350 руб. асигнаціями на рік (100 руб. 6 коп. сріблом)
[40, c. CCXVIII].
Робота фундаментальної бібліотеки була удосконалена створеними біб
ліотечними комітетами за участю викладачів ліцею. У 1839 р. виконуючим
обов’язки бібліотекаря П. В. Беккером були складені «Правила для хранения
книг в библиотеках». Згідно нових правил обслуговування читачів повинно
було проходити три рази на тиждень, книги з основної бібліотеки видаватися викладачам на один місяць, ліцеїстам книги видавались тільки за дорученням викладачів. Правила також передбачали наявність разом з головним каталогом бібліотеки і алфавітного, а також книги для запису казенного майна
та спеціального реєстру книг. Всі книги фундаментальної бібліотеки повинні
були отримати інвентарні номери та бути проштамповані [5, арк. 5]. Всі ці нововведення з’явилися після роботи бібліотечних комітетів у 1838–1842 рр., до
складу яких входили викладачі Рішельєвського ліцею [13, с. 29–36]. Такі правила діяли до 1850 р., до того часу, коли ліцей в Одесі отримав штатну посаду
бібліотекаря.
Першим штатним бібліотекарем Рішельєвського ліцею став В. М. Шишковський. Згідно штатного розкладу бібліотекар отримував 400 руб. сріблом на рік
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і весь свій робочий час присвячував організації бібліотеки та обслуговуванню читачів. З цього часу фундаментальна частина ліцейської бібліотеки була
відкрита для обслуговування щоденно з 10-ї години ранку до 2-ї години дня
[27, с. 5].
Після прийняття у 1837 р. нового Статуту Рішельевського ліцею структура
навчального закладу почала поступово ускладнюватись: з’явились відділення
(юридичне та фізико-математичне з 1837 р., камеральне з 1841 р.), збільшилась
кількість ліцеїстів. Все це призвело до необхідності розподілу бібліотечного фонду Рішельєвського ліцею на декілька частин. При сприянні попечителя
Одеського навчального округу Д. М. Княжевича у ліцеї були відкриті студентська бібліотека, кабінет для читання газет та журналів, відділена бібліотека Інституту східних мов від бібліотеки фундаментальної [25, с. 5]. Але саме фундаментальна бібліотека залишалась основною частиною книжкового зібрання Рішельєвського ліцею протягом всіх років існування навчального закладу.
Студентська бібліотека, як особливий підрозділ, була створена в Рішельєвському ліцеї в 1838 р. за ініціативи попечителя Одеського навчального
округу Д. М. Княжевича [3, арк. 2 зв.]. Але архівні документи говорять про біб
ліотеку вихованців (мовою джерела – «воспитаническую библиотеку», «биб
лиотеку для воспитанников пансиона»), що існувала раніше, її фонд згодом
увійшов до складу студентської. Книги бібліотеки вихованців були передані
молодшим учителем Демостико у ведення інспектора М. Д. Деларю. Надані
книги бібліотеки вихованців у кількості 74 найменувань в 119 т. російською,
французькою, німецькою, латинською та грецькою мовами супроводжувалися
каталогом [3, арк. 54–56 зв., 60–62 зв.].
Однак, у 1838 р. Д. М. Княжевич запропонував створити студентську бібліо
теку за зразком існуючих подібних підрозділів у вищих навчальних закладах
Російської імперії [3, арк. 2]. Список книг для студентської бібліотеки на суму
700 руб. з 39 найменувань в 849 одиницях з російської словесності, богослов’я,
історії, географії, математики, фізики та хімії був складений викладачами Рішельєвського ліцею [3, арк. 5, 24–24 зв.].
У листопаді 1838 р. книги були закуплені, керувати студентською бібліо
текою доручили інспектору ліцею. У різні роки опікувалися цим підрозділом
інспектори І. Г. Міхневич та Г І. Соколов, які подавали до Правління ліцею
списки книг, необхідних для студентської бібліотеки [9, арк. 89].
Для користування бібліотекою були розроблені спеціальні правила, затверджені Правлінням ліцею: 1) Студентська бібліотека знаходиться в завідуванні інспектора ліцею. 2) Шафи, в яких зберігаються книги цієї бібліотеки, розміщуються в Студентському Музеї; каталог книг та ключ від шафи знаходяться у інспектора. 3) Видача книг студентам проводиться з дозволу інспектора
один або два рази на тиждень, в призначені для цього дні. 4) Ім’я студента та
заголовки виданого йому з бібліотеки твору вносяться із зазначенням часу видачі в особливу книгу, що зберігається в шафі бібліотеки. 5) Кожному студен44
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ту дозволено видавати тільки по одному однотомному твору, при багатотомних
творах – не більше двох томів. 6) Книга не може перебувати у студента довше
двох тижнів. З початком канікул все книги, взяті студентами, повертаються до
бібліотеки. 7) За збереження книги несе відповідальність студент, і по закінченню закладу йому видається атестат не інакше, як після повернення в цілості взятої ним з бібліотеки книги, або по заміні втраченої новою. 8) Зовнішнім
студентам можуть видаватися книги з дозволу інспектора, але не інакше, як з
дотриманням всіх вище зазначених правил. 9) Книги Студентської бібліотеки в
жодному разі не можуть видаватися гімназистам. 10) На підставі затверджених
вищим начальством правил для завідування майном ліцею, інспектор представляє Правлінню ліцея кожні півроку звіт про стан студентської бібліотеки
[3, арк. 28–28 зв., 29–29 зв.].
Офіційна періодика Рішельєвського ліцею – «Промови» та «Щорічні акти» –
дає можливість простежити безперервне поповнення фонду студентської біб
ліотеки до 1856 р. Якщо у 1838 р. фонд студентської бібліотеки становив всього 74 назви у 119 томах [3, арк. 54–56 зв., 60–62 зв.], переданих з бібліотеки вихованців, то у 1845 р. – 331 назва у 603 томах [25, с. 15], у 1856 р. – вже 565 назв
у 1052 томах [30, с. 220]. У дослідженні І. Г. Міхневича наводяться відомості про те, що книгами цієї студентської бібліотеки користувалися переважно
вихованці пансіону при ліцеї. За даними дослідника у 1857 р. цю студентську
бібліотеку було запропоновано передати для використання пансіонерами та вихованцями гімназії при ліцеї [39, с. 129–130]. Але в офіційній періодиці Рішельєвського ліцею така інформація відсутня.
Відомості про функціонування студентської бібліотеки у 1857–1865 рр. досить суперечливі. Починаючи з 1857 р. в «Урочистих актах Рішельєвського ліцею» (так з цього часу почав називатися періодичний орган Рішельєвського
ліцею), з’являється інформація про створення студентського кабінету книг
[31, с. 4]. Кабінет утворився за активної участі професора-юриста Олександра Володимировича Лохвицького (1830–1884). За першій рік існування «Кабінету для читання студентів» чиновниками, викладачами та студентами ліцею було пожертвувано грошима 177 руб. 13 коп. Таким чином, у «Кабінеті для
читання студентів» було зібрано 509 томів книг та журналів, серед яких «Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник», «Русская беседа»,
«Библиотека для чтения», «Экономический указатель» [11, арк. 14 зв.; 32, с. 4].
У цьому ж 1857 р. були складені «Правила для Кабинета для чтения студентов Ришельевского лицея». Згідно правил, цей кабінет для читання створювався тільки для студентів. Його призначення – надавати ліцеїстам довідкову інформацію стосовно нових досягнень сучасної на той час науки. Крім інспектора ліцею керувати кабінетом для читання студентів повинні були і самі ліцеїсти. Але замовляти нову літературу самостійно вони не могли, тільки зі згоди
інспектора [11, арк. 6–7 зв.].
До 1857 р. відноситься доповідна записка міністру народної освіти від попечителя Одеського навчального округу М. І. Пирогова, де останній досить
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критично висловлювався про роботу як Рішельєвського ліцею загалом, так і
про стан його бібліотеки. М. І. Пирогов писав, що «библиотека существует
только по имени» [37, с. 21]. Саме цим він і керувався, коли передав свої книги у кількості 1500 томів для бібліотеки Рішельєвського ліцею. Якщо виходити з офіційних документів Рішельєвського ліцею та спогадів ліцеїстів, то
цей книжковий дар склав основну частину «Кабінету для читання студентів»,
який згодом отримав назву «Пироговская библиотека студентов» [12, арк. 57;
33, с. 61]. 8 листопада 1858 р. студенти Рішельєвського ліцею Арістов, Доні та
Романов звернулись до директора ліцею П. В. Беккера з проханням перейменувати «Кабінет для читання студентів» на «Пироговську бібліотеку студентів»
[11, арк. 26 зв.].
«Кабінет для читання студентів» перебував під наглядом самих ліцеїстів
та одного з викладачів навчального закладу. У 1857 р., наприклад, кабінетом
займалися три студенти, обрані товаришами, Стратонов, Коллович і Величковський [11, арк. 6], у 1859 р. – Завадський, Синіцин та Чернов [32, с. 50].
З 1859 р. по 1864 р. кількість назв книг у студентському кабінеті для читання
збільшилася більш ніж у 4,5 рази: 1859 р. – 688 назв у 1421 книгах [33, с. 61],
1864 р. – 3117 [36, с. 116].
Що стосується студентської бібліотеки, створеної за ініціативи Д. М. Княжевича у 1838 р., то, починаючи з 1857 р., інформація про її функціонування у
офіційних документах Рішельєвського ліцею відсутня. У доступних джерелах
немає згадок ні про з’єднання цих книг з основною (фундаментальною) ліцейською бібліотекою, ні з «Пироговською бібліотекою студентів». Перед нами
яскравий приклад несумлінного ведення документації у Рішельєвському ліцеї,
який не дає можливості досконало простежити долю цієї частини книжкового
ліцейського зібрання.
Таким чином, чіткої організації роботи студентської бібліотеки в Рішельєвському ліцеї не було. Така ситуація викликала справедливе незадоволення як
викладачів, так і ліцеїстів.
Кабінет для читання газет та журналів (у джерелах зустрічаються назви «журнальный кабинет», «кабинет для чтения журналов») був відкритий
на початку 1838 р. [20, с. 8], після прийняття нового Статуту Рішельєвського
ліцею 1837 р. Мета створення подібного кабінету – «дать возможность желающим следить за ходом наук и успехами просвещения» [22, с. 15]. Опікувався
кабінетом для читання газет та журналів один з викладачів ліцею, наприклад, у
1860 р. це був О. М. Богдановський, який обіймав посаду інспектора [33, с. 14].
Протягом 1838–1844 рр. для кабінету щорічно передплачували до 48 найменувань вітчизняних та закордонних періодичних видань [19, с. 8; 25, с. 14].
У 1846–1857 рр. кількість видань, що передплачувалась, зменшилась до 20–30
на рік [26, с. 112; 29, с. 64; 35, с. 116]. З 1860 р. для кабінету для читання перестали передплачувати іноземні видання [33, с. 14; 35, с. 116]. Після річного
використання всі примірники періодичних видань з кабінету передавались до
46
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фундаментальної бібліотеки ліцею [23, с. 15; 24, с. 7]. Фінансувався кабінет
для читання газет та журналів здебільшого за рахунок пожертв приватних осіб
[22, с. 15].
В архівних документах збереглись назви передплачених для цього кабінету
вітчизняних періодичних видань. Серед них «Одесский вестник», «Христианское чтение», «Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомости»,
«Северная пчела», «Библиотека для чтения», «Журнал Министерства народного просвещения», «Современник», «Журнал Министерства государственных
имуществ», «Москвитянин», «Отечественные записки», «Сын Отечества»,
«Посредник», «Журнал мануфактур и торговли» тощо [9, арк. 80–80 зв.]. Періодичні видання протягом року використовувались у «Кабінеті для читання», а
потім передавались до основної (фундаментальної) бібліотеки Рішельєвського
ліцею.
Відомості про функціонування кабінету для читання професорів
з’являються в офіційній періодиці Рішельєвського ліцею з 1860 р. [33, с. 14].
Цією частиною бібліотечного зібрання опікувався особисто директор ліцею
[34, с. 84]. Щорічно для кабінету для читання професорів передплачувалось від
5 до 17 вітчизняних періодичних видань та від 38 до 43 закордонних [35, с. 116].
Кількість іноземних періодичних видань, що передплачувались для кабінету
для читання професорів, значно перевищувала кількість вітчизняних.
Бібліотека Інституту східних мов при Рішельєвському ліцеї існувала з
1840 р. по 1854 р. Книги зі східної тематики влилися до фонду Рішельєвського ліцею з приєднанням до нього Училища східних мов (у джерелах зустрічаються назви «Институт восточных языков», «Восточное училище», «Школа
восточных языков»), яке з 1828 р. функціонувало в Одесі [39, с. 405]. Зовсім
невелика бібліотека Училища східних мов у кількості 20 найменувань 12 липня 1838 р. була передана колишнім директором Училища П. С. Курляндцевим
бібліотекарю Рішельєвського ліцею Ф. Кнорре та спочатку зберігалася в основній (фундаментальній) бібліотеці [4, арк. 21]. До складу бібліотеки училища
Східних мов входили різні цінні граматики зі східних мов відомих орієнталістів С. де Сасі, К.-Е. Саварі, П. Жобера, словник Франциска Менінського, праці Мустафи Наїма та Мехмеда Рашида з історії східних країн, «Книга порад»
(Пенді-наме), приписувана Сааді Ширазі тощо [4, арк. 23–24 зв.].
Окремо бібліотека Інституту східних мов у складі Рішельєвського ліцею
стала функціонувати з 1840 р. [21, с. 94], коли книги східної тематики з основної (фундаментальної) бібліотеки були виділені для окремого зберігання при
сприянні попечителя Одеського навчального округу Д. М. Княжевича [25, с. 5].
Завідував бібліотекою найчастіше професор східних мов. У різні часи це були
професор В. В. Григор’єв (1840–1844), професор В. Н. Кузьмін (1845–1851),
старший вчитель А. Шутов (1852), професор І. М. Холмогоров (1853–1854).
На утримання Інституту Східних мов виділялася особлива сума, до складу
якої входили і гроші на закупку книг. За штатним розкладом ліцею на бібліо
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теку Інституту Східних мов виділялось 700 руб. асигнаціями або 200 руб. сріблом щорічно [7, арк. 243–243 зв.].
Значно поповнилась бібліотека Інституту східних мов у період роботи у Рішельєвському ліцеї в 1838–1844 рр. сходознавця В. В. Григор’єва. Для поповнення бібліотеки книгами зі східної тематики він у липні-серпні 1839 р. був
відряджений до Стамбула [6, арк. 1–1 зв., 7; 14, с. 43–44]. Для придбання східної літератури В. В. Григор’єву було виділено 500 руб. [36, с. 116]. Він привіз
зі столиці Османської імперії 11 найменувань книг у 23 томах на суму 491 руб.
85 коп. асигнаціями [6, арк. 9–9 зв., 10 зв.].
Серед привезених зі Стамбулу книг фігурували праці відомих турецьких істориків Мустафи Наїма (1655–1716), Сулеймана Іззі (1591–1660), Катіба Челебі (1609–1657), Мехмета Субхі (XVIII ст.), Ахмета Васифа (?–1806) у виданнях
XVIII–XIX ст. Привіз В. В. Григор’єв і художню літературу – переклад турецькою мовою поеми «Квітковий сад» («Гюлістан») Сааді Ширазі (1201–1298) та
10 примірників турецького перекладу відомої в країнах Сходу повісті про кохання «Лейлі та Меджнун» [6, арх. 10–10 зв.].
Привезені В. В. Григор’євим зі Стамбулу книги, а також інші видання, що замовлялись ним для потреб Інституту східних мов за посередництвом генералгубернатора Новоросійського краю М. С. Воронцова, до березня 1840 р. зберігались в основній (фундаментальній) бібліотеці Рішельєвського ліцею. Після звернення В. В. Григор’єва до Правління ліцею спеціально для бібліотеки
Інституту східних мов була виділена спеціальна кімната і зроблені шафи
[7, арк. 40].
Книги східної тематики замовлялися у Парижі, Берліні, Казані [7, арк. 42 зв.,
101–103]. Здебільшого це були навчальні посібники, авторами яких були викладачі Казанського університету Х. Д. Френ, О. К. Казем-Бек, К. К. Фойгт, І. Березин та ін. Але поповнення книжкового фонду Інституту східних мов відбувалося не без непорозумінь. Наприклад, збереглися архівні документи, в яких Рішельєвський ліцей скаржився, що друкарня Казанського університету надіслала до Одеси дефектні примірники книг. На жаль, листування не привело до позитивного рішення з цього питання і дефектні книги не були замінені якісними
[7, арк. 253, 254–254 зв., 275–275 зв.].
Поповнення бібліотеки Інституту східних мов відбулося і за рахунок книг
духовного змісту, надісланих з м. Ногайськ. З 96 примірників книг турецькою,
персидською, арабською та татарською мовами 8 примірників були передані
до бібліотеки Інституту східних мов, інші – до рухомої бібліотеки студентів Рішельєвського ліцею у 1840 р. [7, арк. 151–151 зв.]. Серед цих книг – Євангелія
турецькою мовою, надруковані в Астрахані та Карсі у 1813–1815 рр., Псалтирі
турецькою та арабською мовами, «Книга Мойсея» татарською мовою.
На червень 1841 р. в Рішельєвському ліцеї налічувалося 225 назв книг східної тематики у 368 т. [21, с. 94]. Бібліотека Інституту східних мов поповнювалася книгами відомих орієнталістів М. Ланчі, А. Ханджері, А. К. Казембека,
О. В. Болдирєва тощо [7, арк. 101–101 зв.; 8, арк. 152–152 зв., 208]. Згідно зві48
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ту Рішельєвського ліцею за 1845–1846 н. р. у бібліотеці Інституту східних мов
зберігалось 393 – назви творів, у тому числі 60 – манускриптів арабською, перською та турецькою мовами [10, арк. 9].
Книжкове зібрання Інституту східних мов поповнювалось і за рахунок дарувальників. Особливо відрізнявся на цьому терені попечитель Одеського навчального округу Д. М. Княжевич. Наприклад, ним було подаровано перший
том «Французько-арабсько-персько-турецького словника» колишнього господаря Молдавії Олександра Ханджері (1759–1854), який з 1821 р. мешкав у Москві та за посередництва Міністерства закордонних справ Російської імперії
видав цей словник [7, арк. 212–213; 8, арк. 192–192 зв.]. Д. М. Княжевичем
були подаровані й інші видання, про що згадувалося вище.
Не дивлячись на всі зусилля В. В. Григор’єва з організації окремої бібліо
теки Інституту східних мов, частина східної літератури ще у 1842 р. зберігалась в основній (фундаментальній) ліцейській бібліотеці. Про це і повідомляв
бібліотекар П. В. Беккер Раді Рішельєвського ліцею у проханні передати всі подібні примірники до бібліотеки Інституту східних мов. Рішення про передачу
цих книг було прийнято тоді ж [2, арк. 140 зв.].
«Щорічні акти» та «Урочисті акти» Рішельєвського ліцею говорять про систематичне поповнення бібліотеки Інституту східних мов. Наприклад, якщо у
1842 р. бібліотека складалась з 248 назв у 412 т., протягом року надійшло 23 назви в 44 т. [22, с. 15], то в 1854 р., під кінець свого перебування в Одесі, біб
ліотека Інституту східних мов складалась вже з 461 назви в 772 т. [29, с. 64].
У 1853 р. професором І. М. Холмогоровим був складений каталог книг бібліо
теки Інституту східних мов [28, с. 104].
За височайшим указом від 22 жовтня 1854 р. викладання східних мов в Рішельєвському ліцеї було скасовано, а всі навчальні посібники Інституту східних
мов були передані до Санкт-Петербурзького університету [15, с. 287; 29, с. 59].
Для передачі книг Інституту східних мов до Санкт-Петербургу професор
І. М. Холмогоров склав опис бібліотеки, який 26 жовтня 1853 р. був завірений
тодішнім директором Рішельєвського ліцею М. Н. Мурзакевичем. Згідно цього опису до Санкт-Петербурзького університету з Рішельєвського ліцею було
передано 362 назви творів та 59 дублетів книг східної тематики [18, с. 24]. Серед них видання арабською, персидською, турецькою та китайською мовою.
Тематика книг досить широка – богослов’я, міфологія, філософія, правознавство, математика, мовознавство, археологія, енциклопедії та словники, журнали та праці наукових товариств (серед яких і «Записки Одесского общества истории и древностей»). Цей опис дає повне уявлення про якісний та кількісний
склад бібліотеки Інституту східних мов, що функціонував в Одесі при Рішельєвському ліцеї.
Таким чином, структура бібліотеки Рішельєвського ліцею змінювалась поступово, всі зміни були пов’язані з реформуванням самого навчального закладу. Бібліотека почала розподілятись на підрозділи та кабінети (бібліотеки: фундаментальна (основна), студентська, Інституту східних мов; кабінети: студент49
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ський кабінет книг (Пироговська бібліотека студентів), кабінет для читання газет та журналів, кабінет для читання професорів), діяльність яких була спрямована як на удосконалення збереження та систематизації книг, так і на обслуговування читачів.
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СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ РИШЕЛЬЕВСКОГО ЛИЦЕЯ
(1817–1865) В ОДЕССЕ
В статье рассматривается структура библиотеки Ришельевского лицея в Одессе – первого учебного заведения смешанного типа на юге Украины. На основе архивных источников и сведений из периодических изданий Ришельевского лицея книжное собрание рассматривается как библиотечное учреждение.
В составе библиотеки Ришельевского лицея выделялись следующие структурные подразделения: фундаментальная (основная) библиотека, студенческая
библиотека, библиотека Института восточных языков, а также кабинеты: сту51

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 2

денческий кабинет книг (Пироговская библиотека студентов), кабинет для чтения газет и журналов, кабинет для чтения профессоров. Библиотека Ришельевского лицея прошла два основных этапа, связанных с местом лицея в системе учебных заведений Российской империи. Именно с этим связано появление
структурных подразделений, деятельность которых была направлена на совершенствование работы библиотечного учреждения как по сохранению и систематизации книг, так и улучшению обслуживания читателей.
Ключевые слова: Ришельевский лицей, библиотека, библиотечный кабинет,
библиотечное дело
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THE STRUCTURE OF THE LIBRARY OF THE RICHELIEU
LYCEUM (1817–1865) IN ODESSA
Summary
The article deals with the structure of the library of the Richelieu Lyceum in Odessa,
the first mixed school in the south of Ukraine. Based on archival sources and
information from the periodicals of the Richelieu Lyceum, the book collection is
regarded as a library institution. The following structural subdivisions were divided
into the library of the Richelieu Lyceum: the fundamental library, the student library,
the library of the Institute of Oriental Languages, and also the classrooms: the student’s
study of books (Pirogov library of students), the office for reading newspapers and
magazines, the cabinet for reading professors. The library of the Richelieu Lyceum
has passed two main stages connected with the place of the lyceum in the system of
educational institutions of the Russian Empire. This is the reason for the emergence
of structural units, whose activities were aimed at improving the work of the library
institution both in preserving and systematizing books, and in improving the service
of readers.
Key words: Richelieu Lyceum, library, library committee, librarianship
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