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ПЕРЕДМОВА

«Людина, що присвятила себе науці, 
озброєна міцною зброєю проти дрібниць  
та хвилювань життя. 
Ідея його науки – його єдина мета, його душа, 
його прагнення…»

Ф. І. Буслаєв
(Щоденник. 25 листопада 1848 р.)

Ім’я Віктора Івановича Григоровича (1815-1876) широко відоме в 
славістичній науці як у нашій країні, так і за кордоном. Філолог, історик, 
палеограф, педагог, організатор вищої освіти, популяризатор науки, про-
фесор Казанського, Московського та Новоросійського (Одеського) уні-
верситетів був серед тих, хто стояв біля витоків вітчизняної славістики. 
Символічно, що святкування 200-ої річниці з дня народження першого 
професора кафедри історії та літератури слов’янських наріч та першого 
декана історико-філологічного факультету Новоросійського університе-
ту В. І. Григоровича збігається в часі зі 150-річним ювілеєм Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова, що святкується осві-
тянською і науковою громадськістю в 2015 році.

Від самого початку існування вищого навчального закладу в Одесі 
обличчя університету визначали вчені, які згодом стали «золотим надбан-
ням» світової науки. Серед них ім’я славіста Віктора Івановича Григоро-
вича посідає почесне місце.

Видання, присвячене відомому вченому-славісту, складається з 
трьох розділів. У першому розділі розглянуті основні етапи життєвого 
та творчого шляху В. І. Григоровича. Особлива увага звертається на нау-
кову, педагогічну та адміністративну роботу відомого славіста в Імпера-
торському Новоросійському університеті у 1865-1876 рр.

У фондах Наукової бібліотеки Одеського національного універ-
ситету імені І. І. Мечникова зберігається цінне книжкове зібрання сла-
вістичної літератури, яке передав університету В. І. Григорович. Ім’я 
дарувальника цього книжкового зібрання широко відоме в історії науки 
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і культури. Але залишається майже недослідженою зібрана ним для на-
вчальних і наукових цілей унікальна для півдня України книжкова колек-
ція видань XVI-XIX ст. Саме формуванню цієї бібліотеки, що збиралася 
дарувальником здебільшого в 1844-1847 рр. під час наукової подорожі 
слов’янськими землями, присвячений другий розділ монографії. 

Третій розділ монографії – каталог славістичного зібрання В. І. Гри-
горовича, до якого ввійшли докладні описи відповідно до вимог сучас-
ної бібліографічної науки всіх книжкових одиниць з науково-навчальної 
бібліотеки відомого славіста. Його зібрання, що зберігається у Відділі 
рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки Одеського національно-
го університету імені І. І. Мечникова, містить 803 найменування україн-
ською, російською, сербською, болгарською, німецькою, польською, 
чеською, словацькою, словенською, хорватською, грецькою, румунською, 
французькою, латинською та іншими мовами.

Через усе життя В. І. Григорович проніс прагнення до знання. Шлях 
науковця-славіста спрямував на пошук слов’янських скарбів – рукописів, 
книжок, свідчень історичного та філологічного буття слов’янського світу. 
Його наполегливість зберегла для людства слов’янські пам’ятки – безцін-
ні скарби, що, як показала подальша історія земель південних та західних 
слов’ян, були б втрачені. 

200-річчя Віктора Івановича Григоровича вимагає переосмислення 
його наукової спадщини, усього того, що залишив вчений нащадкам. Спо-
діваємось, що ця монографія послужить не тільки справі розповсюджен-
ня знань про історію та культуру слов’ян, але й зайвий раз нагадає всім, 
хто цікавиться історичною спадщиною слов’янських народів Південно-
Східної та Центральної Європи й історією вітчизняної вищої освіти, про 
Віктора Івановича Григоровича – науковця і педагога, справжнього лица-
ря славістики.

Ректор 
Одеського національного університету

 імені І. І. Мечникова
професор І. М. Коваль



РОЗДІЛ 1

У ПОШУКАХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ СКАРБІВ: 
ДО 200-ї РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ   
ВІКТОРА ІВАНОВИЧА ГРИГОРОВИЧА

Видатний європейський славіст ХІХ ст. Віктор Іванович Григоро-
вич (1815-1876) останній період свого життя зв’язав із Імператорським 
Новоросійським університетом і став одним із засновників вітчизняного 
слов’янознавства та одним із фундаторів університетського життя міста. 
Його місце в історії Одеси та університету надзвичайно яскраво характе-
ризує те, що в день відзначення 25-ти річчя Новоросійського університету 
урочисту, так звану актову промову виголосив професор Ф. І. Успенський 
із символічною назвою «Спогади про В. І. Григоровича»1. Проте життя, 
діяльність та наукова спадщина В. І. Григоровича вивчені недостатньо, 
зокрема одеський період. 

Роки навчання

В. І. Григорович народився 30 квітня за старим стилем (12 квітня 
за новим стилем) 1815 р. у місті Балта, тоді Подільської губернії (за ін-
шими даними в с. Антонівка Ананьївського повіту Херсонської губернії). 
Батько його займав невисоку посаду в системі державного управління, 
був українцем за походженням. У формулярному списку В. І. Григоро-
вич записаний як «обер-офіцерська дитина»2, тобто походив із нижчої 
групи офіцерських чинів, до чину капітана включно, що не давало права 
на отримання дворянства. Мати належала до родини польської дрібної 
шляхти. Як для свого часу він отримав добру освіту, навчаючись у поль-

1 Успенский Ф. И. Воспоминания о В. И. Григоровиче // Летопись историко-филоло-
гического общества при Императорском Новороссийском университете. – Одесса, 
1890. – С. 15.

2 Державний Архів Одеської Області (далі – ДАОО). – Ф. 45. – Оп. 7. – Спр. 15. – 
Арк. 118 зв.
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ському уніатському училищі в місті Умань. Йому він завдячував доброму 
знанню латинської мови. 

Це дало можливість молодому чоловіку без протекції поступити до 
Імператорського Харківського університету в 1830 р. Йому В. І. Григо-
рович зобов’язаний набуттям зацікавленості до наук і привитим потягом 
до праці та пошуку. У Харкові він часто бував у гостинному домі сво-
го однокурсника-математика й близького друга Миколи Срезневського, 
де познайомився із майбутнім славістом Ізмаїлом Івановичем Срезнев-
ським, старшим братом Миколи3.

Після закінчення університету бажання продовжити навчання 
привело його до Дерптського університету, який у той час був одним із 
голов них центрів підготовки педагогічних кадрів для вищих навчальних 
закладів Російської імперії. Тут він приділив основну увагу філософській 
підготовці. Під керівництвом досвідчених викладачів продовж чотирьох 
років В. І. Григорович наполегливо вивчав праці давньогрецьких та ні-
мецьких філософів. 

Пізніше, спираючись на спогади самого В. І. Григоровича, профе-
сор Новоросійського університету О. О. Кочубинський писав, що в Дерп-
ті перед молодим студентом «широко розкрилась і філософія Геґеля, яка 
обійняла усю Європу, і раціональні класичні студії з їхнім культом вихов-
ної старовини; між ними несміло, випадково пробивалися й слов’янські 
питання, що зачіпали мимохідь допитливого юнака-класика. Він був щас-
ливий із Геґелем, із світом ветхим, і обидва ці фактори сприяли високій 
освіті й визначили головний напрям самостійної діяльності, яка чекала 
на нього». 

На закінчення університету, у свої 23 роки В. І. Григорович фунда-
ментально знав грецьку, латинську, німецьку мови. Крім того, з дитинства 
він вільно володів польською мовою, вивчав її і в училищі. Проте його 
теоретична філологічна підготовка, як вважають, була недостатньою.

Але це не завадило В. І. Григоровичу прийняти в 1838 р. запрошен-
ня від керівництва Імператорського Казанського університету зайняти 
кафедру історії та літератури слов’янських народів, яка згідно з універси-
тетським уставом 1835 р. повинна була існувати на першому (тобто гума-
нітарному) відділенні філософських факультетів. Як писав історик Ново-
російського університету О. І. Маркевич, переходу до Казані посприяв 
колишній студент Дерптського університету, що навчався там одночасно 
із В. І. Григоровичем, а на той час уже професор Казанського університе-
ту І. Я. Горлов4, згодом професор політичної економії і статистики Імпе-
раторського Санкт-Петербурзького університету. 

3 Франчук В. Одеський антиквар // Всесвіт. – К., 1992. – № 5-6. – С. 161.
4 Маркевич А. И. Двадцатипятилетие императорского Новороссийского университе-

та. – Одесса : Экономическая тип., 1890. – С. 230.
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Роки навчання заклали надзвичайно міцний фундамент знань 
В. І. Гри горовича. І справа була не тільки в наполегливості, працездат-
ності та розумі, юнак володів чудовою природною пам’яттю. Як показали 
подальші десятиліття життя В. І. Григоровича, його пам’ять мала енцик-
лопедичний характер. Молодший колега В. І. Григоровича по Новоросій-
ському університету В. І. Модестов, учень І. І. Срезневського, писав, що 
він В. І. Григоровича за вченістю ставив вище, ніж свого вчителя: «Вче-
ність Григоровича була вражаючою: вона вражала не тільки в його спеці-
альній області, але й у багатьох інших. Із Срезневським можливо було не 
тільки спорити, але й виходити із спору переможцем, із Григоровичем  – 
ніколи»5. Проте, прагнення до накопичення та енциклопедичності знань 
часто веде до протилежного – відсутності потягу до аналітичної праці, 
що певною мірою притаманне В. І. Григоровичу. 

Таким чином, значний відбиток на подальшу долю вченого наклали 
роки становлення його як особистості. Вони пройшли на перетині де-
кількох конфесійних світів, хоча їх впливи фактично не досліджувались. 
Дитинство та шкільні роки припали на католицький світ (Умань), універ-
ситетське навчання – на православний (Харків) та частково протестант-
ський (Дертп) світ. Якою мірою вони вплинули на його внутрішнє життя 
можливо тільки здогадуватись. А далі йому прийшлось подорожувати ще 
й ісламським та знову католицьким світом. Отож формування його уяв-
лень щодо слов’янської взаємності повинно було натикатись на постійні 
згадки реалій повсякденного сучасного йому життя слов’янських наро-
дів. Недаремно так непросто складались його відносини і з представни-
ками південних та західних слов’ян, і з владою зі слов’янського питання. 
О. В. Сергєєв, що вивчав суспільні погляди В. І. Григоровича відмічав, 
що в Одесі він перебував в атмосфері недоброзичливості і цитував слова 
майбутнього професора Новоросійського університету О. І. Маркевича: 
«Особи, що займались в той час нашими відносинами із слов’янами, на-
ходили діяльність В. І. Григоровича, що не вкладалась у встановлені рам-
ки, ледь не шкідливою, чого не приховували від нього і на що він гірко 
жалувався». Симптоматично й те, що про промову В. І. Григоровича на 
Слов’янському з’їзді 1867 р. у Москві навіть ніде не було згадано6. 

5 Модестов В. И. Отрывок из воспоминаний // Новороссийский университет в воспо-
минаниях современников : к 135-летию Одесского университета. – Одесса : Астро-
принт, 1999. – С. 13.

6 Сергеев А. В. Исторические взгляды В. И. Григоровича. – Казань : изд-во Казанского 
ун-та, 1978. – С. 22.
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Професор Імператорського  
Казанського університету

У 1839 р. В. І. Григорович переїхав до Казані та став викладати 
грецьку мову. Одночасно він розпочав роботу з підготовки до магістер-
ського екзамену зі слов’янської філології. За декілька років В. І. Григо-
рович надолужив прогалини у своїй слов’янознавчій підготовці. Уже у 
1840 р. він представив до факультетської ради твір під назвою «Дослід-
ження про церковнослов’янське наріччя, засновані на вивченні його в 
найдавніших пам’ятках, на історичних свідоцтвах та відношенні його до 
новітніх наріч». У наступному році в першій книжці «Записок Імпера-
торського Казанського університету» з’явилась робота «Стислий огляд 
слов’янських літератур». Одночасно він склав магістерський екзамен, що 
був набагато складнішим, ніж сучасні кандидатські екзамени. 

Ці напрацювання дозволили йому представити в 1842 р. працю 
«Досвід викладення літератури в її найголовніших епохах», за яку рада 
університету в тому ж році присудила ступінь магістра. Це відбулось не-
зважаючи на негативний відгук вже відомого тоді російського славіста 
П. І. Прейса. Він виступив проти ідеї В. І. Григоровича виявити загальні 
закономірності еволюції літературного процесу в південних та західних 
слов’янах, подати їх у контексті європейського розумового та політично-
го розвитку. Для П. І. Прейса така постановка питання здавалась меншою 
мірою хибною. Але для В. І. Григоровича з його серйозною філософською 
підготовкою, знанням історіософських праць Й. Г. Гердера такий підхід 
був закономірний. Проте на той час було ще мало матеріалів для її доказу 
і тому деякі науковці, в тому числі і П. І. Прейс, висловились проти. Од-
нак дещо пізніше, основні положення роботи В. І. Григоровича отримали 
загальне визнання в славістиці7.

Після захисту в 1842 р. магістерської дисертації В. І. Григоро-
вич розгорнув підготовку до закордонного відрядження. Ще на почат-
ку 40-х рр. ХІХ ст. російський уряд вирішив командирувати універси-
тетських славістів для стажування на довгострокові терміни до Праги та 
інших славістичних центрів. Отож з чотирьох російських університетів, 
в тому числі і з Казанського університету, за кордон в різні роки були від-
ряджені О. М. Бодянський, П. І. Прейс, І. І. Срезневський і В. І. Григоро-
вич8. Однак в силу різних причин, В. І. Григорович останнім серед своїх 
колег відправився в слов’янський світ.

В. І. Григорович задовго до запланованої подорожі слов’янськими 
землями почав готуватись до неї. Бажанням обговорити програму своєї 

7 Бернштейн С. Б. Григорович Виктор Иванович // Славяноведение в дореволюцион-
ной России : биобиблиографический словарь. – М. : Наука, 1979. – С. 131.

8 Историография истории южных и западных славян. – М. : изд-во Московского ун-та, 
1989. – С. 67.
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мандрівки із фахівцями обумовлена його поїздка до Москви в кінці 1842 – 
на початку 1843 рр.9. Тому він зустрівся і з О. І. Герценом, в щоденнику 
якого від 8 січня зафіксований факт цього візиту.

На відміну від своїх колег він головну увагу зосередив на південних 
слов’янах. З цією метою він розробив ґрунтовну програму, яка передбача-
ла, в першу чергу, вивчення давньослов’янської писемності, болгарської 
мови, становища слов’янських народів на Балканському півострові. Для 
виконання запланованих завдань В. І. Григоровичу прийшлось здійсни-
ти складну та навіть небезпечну в тих умовах подорож по слов’янським 
землям, які тоді входили до складу Османської імперії. Його учні з Но-
воросійського університету охарактеризували болгарський етап подо-
рожі як «справжній подвиг»10, а один із відомих радянських болгаристів 
С. Б. Бернштейн – «одна із самих героїчних і славних сторінок в історії 
руського слов’янознавства»11.

По-іншому від своїх університетських попередників, які почина-
ли подорож із німецьких міст і західнослов’янських земель, розпочав її 
В. І. Григорович. Шлях до слов’ян для нього проліг із південноросійської 
Одеси. Його більш ніж місячне перебування в місті (16 липня – 20 серп-
ня 1844 р.)12 певною мірою вже віддзеркалювало особливості майбут-
ньої подорожі: інтерес до носіїв живої народної мови та вивчення її не 
за підручниками у визнаних викладачів, зацікавленість у спілкуванні з 
відомими діячами слов’янських народів, потяг до розшуку та придбання 
слов’янських книжок і рукописів.

Перебування В. І. Григоровича за кордоном розтягнулось на декіль-
ка років, охопивши 1844-1847 рр. За цей час він побував у Стамбулі, Са-
лоніках (звідси відправив до Казані першу партію книжок та рукописів), 
двадцяти Афонських монастирях, об’їздив більшість районів Болгарії, 
майже всю Македонію, деякі області Румунії (в Бухаресті залишив другу 
частину книжок для відправки до Росії), більшу частину Угорщини, по-
бував в Австрії. Під час цієї частини подорожі він мав ряд зустрічей з 
видатними діячами слов’янського національного Відродження: в Болгарії 
в Рильському монастирі зустрічався з Неофітом Рильським, а у Відні – з 
Ф. Міклошичем і В. Караджичем.

9 Франчук В. Вказ. праця. – С. 161.
10 Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания // Новороссийский университет в воспо-

минаниях современников. – С. 24.
11 Бернштейн С. Б. Из истории русского славяноведения. Виктор Иванович Григо-

рович // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. – М. : Наука, 
1976. – Т. 35, № 6. – С. 535.

12 Алексеенко М. В. К истории создания «Отдела по славянской филологии профессора 
В. И. Григоровича» в библиотеке Новороссийского университета // Стародруки і 
рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали II Міжнар. книгознавчих 
читань. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 9-10.
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Після перебування у Відні розпочався другий етап подорожі 
В. І. Григоровича, коли основна увага приділялась югослов’янам. Спо-
чатку він поїхав у сербські та хорватські землі, потім побував у Далмації. 
Наступним пунктом його перебування виявилась Венеція, яка відіграла 
велику роль у слов’янському Відродженні. Звідти розпочався його шлях 
через Загреб та Словенію, Чорногорію, Словаччину до Чехії. 

Із Прагою, у якій В. І. Григорович затримався на п’ять місяців, 
пов’язана зустріч з П. Й. Шафариком. Відомий вчений здійснив великий 
вплив на молодого російського славіста. Вони разом опрацьовували ве-
лике рукописне зібрання давньослов’янських рукописів, які В. І. Григо-
рович зібрав під час подорожі. Власне, на підставі цієї зустрічі з’явилися 
роботи П. Й. Шафарика про глаголичну писемність.

Особливо багато рукописів В. І. Григорович знайшов у Македонії. 
Тим самим він врятував від знищення безцінні скарби, які б загинули, як 
це було потім, від руйнувань під час повстань проти турок. Спільна ро-
бота дала і тому, і другому славісту поштовх для подальших досліджень. 
Один із визнаних славістів І. В. Ягич спеціально відмітив, що відкриття, 
зроблені В. І. Григоровичем, надихнули П. Й. Шафарика на новий нау-
ковий зліт13. Разом із тим, В. І. Григорович залишився незадоволений від-
найденими ним скарбами, бо вони були не тими, які він шукав. Про це 
В. І. Григорович однозначно висловився в листі до О. М. Бодянського від 
29 квітня 1846 р., тобто в ході подорожі14.

Лише у 1847 р. В. І. Григорович через Німеччину повернувся до 
Росії та зміг видати книжку про свою подорож. Йому було зробити це 
порівняно легко, бо весь час він вів щоденник перебування в Туреччині 
та, крім того, час від часу відправляв звіти попечителю Казанського учбо-
вого округу М. М. Мусіну-Пушкіну. Це дало можливість порівняно легко 
підготувати до друку опис подорожі по слов’янським землям. Та поспіх, з 
яким робилось видання, привів до появи помилок та друкарських збоїв у 
роботі. Однак «Нарис вченої подорожі по Європейській Туреччині», який 
був опублікований у 1848 р. у «Вчених записках Імператорського Казан-
ського університету» справив велике враження на російське суспільство. 
Згодом він відіграв надзвичайно велику роль у розвитку болгарського 
національного Відродження. В ньому збережені відомості по історії та 
етнографії болгарського народу, історії народів Балканського півострова, 
історії церкви і писемності, освіти болгарського народу. В. І. Григорович 
вмістив у книжці важливі повідомлення про рукописи Македонії, про де-
яких діячів болгарської культури – тобто те, що було згодом втрачено. Не-
даремно його роботу перевидали вже після смерті вченого у 1877 р., коли 
почалась російсько-турецька війна. Вона вийшла з невеликими правками, 

13 Ягич И. В. История славянской филологии // Энциклопедия славянской филоло-
гии. – СПб. : тип. императ. Акад. наук, 1910. – Вып. 1. – С. 344-345.

14 Франчук В. Вказ. праця. – С. 162.
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бо авторський варіант другого видання, який, за відомостями сучасників, 
готував В. І. Григорович, так і не був знайдений. 

Значно менше «Нарис вченої подорожі по Європейській Туреччи-
ні» вміщує власне філологічного матеріалу, спостережень над болгар-
ською та іншими мовами. Згодом, особливо у ХХ ст. вчені-філологи заки-
дали В. І. Григоровичу докори в помилках та в невикористанні зібраних 
матеріалів для подальшої роботи15. Однак потрібно враховувати рівень 
розвитку тодішнього мовознавства та інтереси самого вченого. Його біль-
ше цікавили питання на перетині історії та філології. Серед знайдених 
ним рукописів було глаголичне Євангеліє ХІ століття, яке стало відоме в 
науці під назвою Маріїнського Євангелія. Тому, повернувшись до Казані, 
В. І. Григорович із великим запалом віддався вирішенню проблеми похо-
дження слов’янської писемності і особливо походженню глаголиці. 

Відомість, яку отримав В. І. Григорович після подорожі зробило 
його знаним у науковому та університетському світі. Він був одним із 
перших вчених, що ратували за першість глаголиці, її ранню появу, ви-
явивши в рішенні цієї проблеми певний вплив на П. Й. Шафарика. Вже 
у 1848 р. він виступив у Товаристві любителів вітчизняної словесності з 
доповіддю, в якій доказував, що глаголиця давніша за кирилицю. Його 
обґрунтування спиралось, по-перше, на граматичні форми у знайдених 
ним рукописах, по-друге, на свідоцтві одного тексту, знайденому ним в 
Охриді. В останньому повідомлялось про смерть 12 квітня архієпископа 
Моравського Мефодія, який переклав з грецької мови слов’янські букви. 
На думку В. І. Григоровича, цей запис підтверджує те, що саме Мефодій 
першим почав грецькими буквами відображати слов’янські звуки. У той 
самий час Кирил тільки ж знайшов в Херсонесі переклад Євангелія, напи-
саний «руськими письменами», тобто глаголицею. Деякі глаголичні бук-
ви В. І. Григорович виводив із самаритянських букв, що були запозичені 
від хозар, які сповідували іудаїзм і використовували «єврейську азбуку»16. 
З перших років професорства в Казані розширилось його поле викладаць-
кої діяльності: він став читати лекції не тільки за головними розділами 
слов’янського мовознавства, але й з історії та літератури слов’ян.

Тоді ж визначився внесок молодого славіста у вивчення болгарської 
мови та її діалектного континууму. Вже в «Нарисі вченої подорожі по 
Європейській Туреччині» він запропонував першу класифікацію болгар-
ських говорів, розділивши їх на західні і східні на підставі семи діагнос-
тичних ознак17.

15 Берштейн С. Б. Из истории русского славяноведения. – С. 535-536.
16 Казанское общество любителей отечественной словесности // Журнал министер ства 

народного просвещения. – СПб. : тип. Императ. Акад. наук, 1849. – Ч. 62, отд. 7. – 
С. 57.

17 Смольська А. К. Григорович Віктор Іванович / А. К. Смольська, О. Б. Дьомін, 
Ф. О. Самойлов // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогра-
фічний словник. – 2-ге вид. – Одеса : Астропринт, 2005. – Т. 2. – С. 349-353.
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Отож в 1848 р. його перевели до Московського університету на ка-
федру слов’янських літератур18. Проте протримався він у Москві недовго, 
читав лекції усього один семестр. Та незважаючи на короткий термін ви-
кладання, В. І. Григорович залишив по собі добру пам’ять. Слухачі підне-
сли на прощання адрес, в якому висловили щиру вдячність за його педа-
гогічну діяльність, його віддане служіння науці, його прагнення передати 
їм свій запас ерудиції19.

Вже в наступному році повернувся до Казанського університету, де 
і працював до виходу на пенсію у 1864 р. В ці роки (1849-1864) він виявив 
себе як мовознавець, так і як історик. Не випадково його лекції з палео-
графії в Казанській духовній академії залишили сильне враження. А між 
тим палеографія формувалась на перетині мовознавства та історії. Також 
про це свідчить курс лекцій «Слов’янські старожитності», який був опуб-
лікований вже посмертно, стаття «Про Сербію у її відношенні до сусідніх 
держав, переважно в ХІV-ХV століттях», яка спочатку була виголошена 
як промова в Казанському університеті у 1859 р. У ній В. І. Григорович 
зарекомендував себе знавцем грекомовних візантійських джерел. Постій-
ним його інтересом залишалась кирило-мефодіївська проблематика, але 
будь-якої значної праці в цій галузі славістики він не зробив. Упродовж 
довгого часу готував до видання Маріїнське Євангеліє, але різні чинники 
завадили завершити справу.

Декан історико-філологічного факультету

У 1864 р. після виходу на пенсію В. І. Григорович виїхав на постій-
не місце життя до Херсону, де перебували його родичі. Сам переїзд на 
південь імперії був певним символом повернення на Батьківщину. Разом 
із тим, він мав і практичну спрямованість. Ще 10 червня 1862 р. іменним 
імператорським указом проголошувалось перетворення Рішельєвського 
ліцею на Новоросійський університет на підставі майбутнього універси-
тетського уставу20. Проте початок польського повстання та розтягнутість 
процесу підготовки нового університетського уставу затримали появу но-
вого університету. І тільки 14 липня 1864 р. вийшов іменний імператор-
ський указ про утвердження Імператорського Новоросійського універси-
тету та його відкриття з 1 травня 1865 р.21. Міністру народної освіти нака-
зувалось набрати професорів і доцентів згідно затвердженого Державною 
радою тимчасового штату. 

18 Успенский Ф. И. Указ. соч. – С. 26-28.
19 Матвеева Л. В. Виктор Григорович – первый украинский славяновед-византолог 

(1815-1876). – Киев : Стилос, 2010. – С. 75-76.
20 Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. – СПб. : в тип. 

II отд-ния е. и. в. канцелярии, 1865. – Т. 37 (1862), отд. 1. – № 38357.
21 Там же. – 1867. – Т. 39 (1864), отд. 1. – № 41040.
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За таких умов відбувся прихід В. І. Григоровича до Одеси. Існує 
припущення, що в цьому йому допомогло знайомство (разом навчались 
в Уманському училищі) із предводителем дворянства Балтського пові-
ту С. П. Москальовим, що близько знав попечителя Одеського учбового 
округу С. П. Голубцова22. Не виключаючи повністю цю думку, врахуємо 
активне бажання самого В. І. Григоровича працювати в новому універ-
ситеті. Відомий його лист до попечителя Казанського учбового округу із 
клопотанням відкрити при Рішельєвському ліцеї кафедру слов’янських 
мов23. У цьому ж руслі розглядається пожертвування В. І. Григоровичем 
книжок ще не відкритому університету. Згідно з тогочасною практикою, 
він звернувся до міністра народної освіти з пропозицією подарувати уні-
верситету в Одесі своє зібрання книжок. У свою чергу міністр доповів 
про це царю Олександру ІІ, на що 3 листопада 1864 р. появився імен-
ний імператорський указ, у відповідності із яким із цього книжкового зі-
брання в бібліотеці Новоросійського університету утворювався «на вічні 
часи» особливій відділ під назвою «Відділ зі Слов’янської філології Про-
фесора В. І. Григоровича»24.

Отож В. І. Григоровича запросили викладати слов’янські мови, лі- І. Григоровича запросили викладати слов’янські мови, лі-І. Григоровича запросили викладати слов’янські мови, лі- Григоровича запросили викладати слов’янські мови, лі-Григоровича запросили викладати слов’янські мови, лі-
тературу та історію до Новоросійського університету, тим більш, що за 
планами російського уряду самий південний університет Росії повинен 
був орієнтуватись на запити південних слов’ян. У цьому випадку кра-
щої кандидатури ніж В. І. Григорович годі було шукати. До того ж, сам 
В. І. Григорович з радістю прийняв запрошення. Як він сам писав в одно-
му із листів, нове місце роботи привабило його можливістю втілення в 
життя нагальних проблем славістики. Південь Російської імперії, де без-
посередньо стикались слов’янська, грецька і романська культури, міг, на 
його думку, слугувати для цього майже ідеальним полігоном25. 

Імператорський Новоросійський університет відкрився без особли-
вих урочистостей 1 травня 1865 р. Серед чисельної одеської публіки та 
викладачів знаходився й В. І. Григорович. За спогадами молодого петер-
буржця П. М. Полевого, призначеного наказом міністра народної освіти 
доцентом в Одесу, на відкритті університету до нього та іншого молодого 
доцента В. І. Модестова, що опинились в незручній ситуації внаслідок 
прохолодної зустрічі із колишніми ліцейськими викладачами, стрімко 
підійшов «дуже кремезний, рум’яний» чоловік, у мундирі зі шпагою та 
орденом Володимира, що представився професором тутешнього універ-
22 Попова Т. Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах : из истории Ново-

российского университета. – Одесса : Астропринт, 2007. – С. 214.
23 Успенский Ф. И. Указ. соч. – С. 33-36. 
24 Полное собрание законов Российской империи. – 1867. – Т. 39 (1864), отд. 2. – 

№ 41409.
25 Демин О. Б. К истории изучения древней и средневековой истории Северного При-

черноморья // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР : 
тези доп. XX респ. конф. – К. : Наукова думка, 1989. – С. 59-60.
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ситету Григоровичем. Впродовж цілого дня він турботливо опікав щойно 
прибулих викладачів, проте така його демократична поведінка та розмо-
ви, під час яких непомірні дифірамби на адресу інших осіб чергувались 
із приниженою власною самооцінкою, викликали у представників нового 
покоління російських науковців тільки подив і непорозуміння26.

З перших днів роботи в новому університеті В. І. Григорович по-
чав активно займатись університетськими справами, засвідчуючи свою 
відданість російській науці та освіті. 2 травня В. І. Григорович подарував 
бібліотеці, тепер вже свого університету, на додачу до попереднього дару, 
ще шістдесят один екземпляр рукописів, частин рукописів і рідкісних 
книжок за умов користування ними, у тому числі і йому, тільки в бібліо-
теці або ж аудиторіях27. Так симптоматично починалось життя В. І. Гри-
горовича в університетській Одесі: із його пожертв суспільству із від-
критою душею, з одного боку, та навішування ярликів у чудернацтві, з 
другого боку. 

В. І. Григорович фактично увійшов до числа фундаторів нового 
університету. На першому офіційному засіданні ради Імператорського 
Новоросійського університету 4 травня 1865 р. були присутні тільки три 
орди нарні професори: ректор І. Д. Соколов28, академік П. С. Білярський29 
і член-кореспондент В. І. Григорович. П’ять ординарних професорів, при-
значених до Новоросійського університету з університетських міст Росії, 
ще не прибули до Одеси. Присутні на цій раді викладачі були представ-
лені як колишніми викладачами Ришельєвського ліцею, яких зарахували 
на посади екстраординарних професорів, так і молодими доцентами, міс-
цевими та приїжджими30. Таким чином, з перших днів функціонування 
університету В. І. Григорович став одним із небагатьох професорів, на 
плечі яких ліг тягар розбудови університетської учбової та адміністра-
тивної діяльності. На раді була створена комісія для прийому іспитів у 
гімназіях Одеси та від усіх сторонніх осіб, що бажали вступити до уні-
верситету. До її складу включили й В. І. Григоровича для екзаменування 
російської мови. Перші іспити були запланованими на 31 травня і 1 черв-
ня в Ришельєв ській гімназії та в Одеській 2-й гімназії31. 

26 Полевой П. Н. Воспоминания о В. И. Григоровиче // Новороссийский университет в 
воспоминаниях современников. – С. 94-97.

27 Протоколы заседаний совета Императорского Новороссийского университета. – 
Одесса : в Гор. тип. Алексомати, [1865]. – С. 13 ; Маркевич А. И. Двадцатипятилетие 
императорского Новороссийского университета. – С. 151.

28 Тихоненко М. Я. Соколов Іван Дмитрович // Професори Одеського (Новоросійсько-
го) університету. – Т. 1. – С. 11-14.

29 Білярський Петро Спиридонович // Професори Одеського (Новоросійського) уні-
верситету. – Т. 2. – С. 124-127.

30 Протоколы... – 1865, 4 мая. – С. 1.
31 Там же. – С. 5-6.
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Одночасно В. І. Григоровича, разом із ректором та юристом, екстра-
ординарним професором М. С. Власьєвим32, включили до складу комісії 
із напрацювання основних правил роботи та розпорядку університету33. 
Їм потрібно було підготувати ряд документів: про порядок прийому, роз-
поділу та надбання коштів, які збирались за слухання лекцій; про при-
йом студентів до університету; про допуск сторонніх осіб до слухання 
лекцій; про обов’язки учнівської молоді та про порядки в університеті; 
про покарання за порушення цих обов’язків і порядків; про діловодство в 
університетському суді.

Проте розпочата робота над документацією була перервана термі-
новим відрядженням. Наприкінці травня (на засіданні ради університету 
18 травня він був ще присутній, а от на засіданні ради 29 травня його не 
було34) В. І. Григоровича направили від університету до Варшави. Він, як 
ніхто інший, підходив для такої поїздки, бо досконало знав польську мову. 
Тим більш, коли мова йшла про славістичні справи, бо В. І. Григоровича 
відрядили для прийняття закупленої за 5500 карбованців у пані Верж-
бовської, спадкоємиці бібліографа і славіста Анджея Францишека Кухар-
ського (1795-1862) його бібліотеки. Зібрання нараховувало 3233  томи, в 
тому числі рідкісні видання XV-XVIIІ ст., 333 книжки і атласи, 10 рукопи-
сів. У червні В. І. Григорович займався цією справою у Варшаві, злічував 
книжки із каталогом, пакував в ящики, оформлював перевезення35. Хоча 
Є. Немировський в роботі кінця ХХ ст. стверджував, що факт поїздки 
В. І. Григоровича за бібліотекою А. Ф. Кухарського не відображений в 
жодній біографії вченого, це не так. Перший дослідник історії Новоро-
сійського університету О. І. Маркевич ще в кінці ХІХ ст. відмітив участь 
університетського славіста у придбанні бібліотеки36.

Найвірогідніше, і сама поїздка В. І. Григоровича, і перевезення біб-
ліотеки А. Ф. Кухарського до Одеси проходило за маршрутом Одеса – 
р. Дунай – Відень – Варшава і в зворотному напрямі. На це наводять дві 
обставини. По-перше, цей шлях входив до одного із найбільш прийнят-
ного для росіян маршрутів Петербург – Одеса, бо через Варшаву і Ві-

32 Кудінова Л. Ю. Власьєв Микола Сергійович // Професори Одеського (Новоросійсь-
кого) університету. – Т. 1. – С. 263-265.

33 Протоколы... – 1865, 4 мая. – С. 9.
34 Протоколы... – 1865, 4 мая. – С. 14, 22.
35 Маркевич А. И. Двадцатипятилетие императорского Новороссийского университе-

та. – С. 152 ; Немировский Е. В. И. Григорович и библиотека А. Ф. Кухарского // Ук-
раїна : культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 5. – Львів, 
1998. – С. 431-433 ; Полевщикова Е. В. Редкие издания в книжном собрании А. Ку-
харского / Е. В. Полевщикова, А. В. Великодная // Вісник Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова. – Т. 12. – Вип. 4. Бібліотекознавство, бібліогра-
фознавство, книгознавство. – Одеса, 2007. – С. 153-168.

36 Немировский Е. В. Указ. соч. – С. 432 ; Маркевич А. И. Двадцатипятилетие импера-
торского Новороссийского университета. – С. 152-153.
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день проходила залізнична колія, яка вела далі до угорського Базіашу на 
Дунаї, а звідти на австрійському пароплаві до Галацу з пересадкою на 
пароплав Російського товариства пароплавства і торгівлі до Одеси37. По-
друге, Відень та Прага вказувались у університетських документах про 
відрядження, як міста потрібні для ознайомлення і зібрання відомостей 
щодо дисциплін, які викладав В. І. Григорович38.

Відрядження за бібліотекою А. Ф. Кухарського мало ще й деякі інші 
наслідки. В. І. Григорович привіз із Праги зразки різних слов’янських 
шрифтів із типографії Газе та передав умови їх придбання для універси-
тетської типографії39. В. І. Григорович, як можна припускати, міг пов’я-
зувати із типографією своє прагнення видати ряд знайдених ним слов’ян-
ських пам’яток, так і не здійснене в Казані внаслідок відсутності там 
типо графських слов’янських шрифтів. Він бажав продовжити пуб лікацію 
знайдених ним рукописів, розпочату в попередні роки, зокрема Хілан-
дарських листків (1852-1856) та Служби св. Кирила і Мефодія за болгар-
ським списком ХІІІ ст. (1862-1865). На користь такого припущення свід-
чить і прохання історико-філологічного факультету від 4 жовтня 1865 р. 
про дозвіл на облаштування факультетської типографії та літографії. 
Університетська рада передала питання на розгляд комісії для підготовки 
проекту утворення і розміщення учбово-допоміжних установ Новоросій-
ського університету40. 18 березня 1866 р. рада університету, продовжив-
ши обговорення питання, піднятого 4 жовтня, виступила з клопотанням 
перед попечителем і міністром про спеціальні асигнування для створення 
власної типографії41. 

Однак керуючі інстанції відклали справу, а наступні університет-
ські подання отримали від міністра відмову. У результаті Новоросійський 
університет друкував свої видання в типографіях міста. Єдине, чого до-
бився В. І. Григорович – дозвіл у 1865 р. ректора мати літографічний ста-
нок малого розміру для власного виготовлення зразків палеографічних 
видань42.

Таким чином, прагнення В. І. Григоровича мати під рукою типогра-
фію із спеціальними шрифтами для видання слов’янських текстів зазнало 
невдачі. Це було одне із перших університетських розчарувань В. І. Гри-
горовича. Тобто, звинувачення у неспроможності В. І. Григоровича щодо 
видання давньослов’янських пам’яток потребують корегування: відсут-

37 Модестов В. И. Указ. соч. – С. 10.
38 Маркевич А. И. Двадцатипятилетие императорского Новороссийского университе-

та. – С. 152. 
39 Там же.
40 Протоколы... – 1865, 4 окт. – С. 6-7.
41 Там же. – 1866, 18 марта. – С. 60.
42 Маркевич А. И. Двадцатипятилетие императорского Новороссийского университе-

та. – С. 609-610.
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ність і в Казані, і в Одесі необхідного типографського облаштування ста-
ло перешкодою його прагненню, а намагання залагодити справу шляхом 
отримання із-за кордону необхідних шрифтів зазнало невдачі. 

Крім того, за результатами відрядження В. І. Григорович увійшов 
із проханням про придбання для університетської бібліотеки десяти ек-
земплярів словника давньослов’янської мови Ф. Міклошича. Для покрит-
тя витрат купівлі словника він пропонував віддати 100 карбованців, які 
залишились у нього зекономлені за час відрядження, та передати із влас-
них коштів решту грошей, необхідних для справи43.

У серпні 1865 р. В. І. Григорович вже повернувся до Одеси і на раді 
університету 23 серпня його призначили головою комісії для проведення 
іспитів для вступників до університету44. 31 серпня він у складі комісії 
приймав іспити і на засіданні ради 6 вересня В. І. Григорович доповів про 
їх результати45. На підставі звіту головуючого комісії ректор зарахував 
вступників до числа студентів університету в 1865 р. Залишився він голо-
вою комісії для прийому іспитів вступників і наступного 1866 р.46

6 вересня 1865 р. на засідання ради університету відбулись й перші 
вибори перших деканів історико-філологічного та фізико-математичного 
факультетів. Серед шести осіб історико-філологічного факультету (орди-
нарні та екстраординарні професори), які мали право бути виборцями, 
тільки ординарні професори могли бути обраними на посаду декана (по-
трібно було набрати більш ніж половину голосів). Таких професорів було 
три: В. І. Григорович, Ф. А. Струве47 і П. С Білярський. При голосуванні 
перший отримав три голоси, другий – два голоси і третій – один голос. 
Тому провели другий тур, в якому вибирали між тими, за кого віддали 
більше голосів. І тут В. І. Григорович набрав 4 шари, а Ф. А. Струве – 
тільки два48. У результаті такої перемоги В. І. Григорович став першим 
деканом історико-філологічного факультету і, загалом, першим обраним 
деканом Новоросійського університету.

Таким чином, із вересня 1865 р. почались адміністративні будні 
В. І. Григоровича, які залишали мало часу для плідної наукової роботи. 
Крім виконання обов’язків декана факультету, він входив до числа різно-
манітних університетських комісій. У листопаді 1866 р. В. І. Григорович 
виконував обов’язки ректора університету, очолював правління універ-

43 Маркевич А. И. Двадцатипятилетие императорского Новороссийского университе-
та. – С. 153.

44 Протоколы... – 1865, 23 авг. – С. 46.
45 Там же. – 6 сент. – С. 57.
46 Там же. – 1866, 31 авг. – С. 36-38.
47 Березін С. Є. Струве Федір Аристович / С. Є. Березін , Т. О. Ізбаш // Професори 

Одеського (Новоросійського) університету. – Т. 4. – С. 185-187.
48 Протоколы... – 1865, 6 сент. – С. 60 ; Маркевич А. И. Двадцатипятилетие император-

ского Новороссийского университета. – С. 156.
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ситету, головував на засіданнях ради49. Прагнення В. І. Григоровича до 
активної роботи на користь університету виявилось у його готовності ви-
ступити на річних урочистостях 1866 р.50. Про це ж свідчить і входження 
В. І. Григоровича до складу попечительської ради при попечителі Одесь-
кого учбового округу51. Про завантаженість роботою, з одного боку, і про 
серйозне відношення В. І. Григоровича до доручених справ свідчить його 
відзив на учбові посібники із румунської мови, підготовлені викладачем 
Кишинівської гімназії Дончевим. Отримавши їх на рецензування в лис-
топаді 1865 р., він зміг підписати свій висновок тільки на початку лютого 
1866 р.52

Наступні роки виявились заповненими нескінченними, марудними 
та виснажливими адміністративними обов’язками керівника факультету. 
Особливо важкими були вони для В. І. Григоровича, бо за складом харак-
теру він не був адміністратором. Як згадував В. І. Модестов: «Він не був 
створений керувати чим би то не було і стушовувався в своїй ролі предво-
дителя факультету більше, ніж того вимагала користь останнього»53. Ра-
зом із тим, в роки деканства В. І. Григоровича (1865-1868), за спогадами 
того ж В. І. Модестова, «… на факультеті інтрига була безсила замутити 
взаємні відносини»54.

І це при тому, що університет тільки починався і на плечі декана 
лягло все: від планів і розкладу занять до студентських справ і кадрових 
проблем. А ніхто ж не знімав із В. І. Григоровича й учбового навантажен-
ня. У 1868/69 навчальному році він читав повний набір славістичних дис-
циплін: для студентів І-го курсу – «Огляд області, племен і мов слов’ян», 
для ІІ-го курсу – «Історичну теорію давніх слов’янських мов» і «Огляд 
успіхів слов’янської філології», для ІІІ і ІV курсів – слов’янські старо-
житності та історію слов’янської літератури55.

Отож нічого дивного не було в тому, що спогадам сучасників від-
носно перших років його роботи в Новоросійському університеті при-
таманне різнокольорове бачення: піднесено радісне – колишніх студентів 
(О. І. Маркевич, Г. Е. Афанасьєв) і навіть карикатурно прибільшене – мо-
лодших колег (П. М. Полевой). 

Проте, що може бути кращим барометром масштабності людини, 
особливо викладача, як не відношення до нього учнів. Навколо В. І. Гри-
горовича гуртувались різні за походженням, знаннями, інтересами сту-

49 Протоколы... – 1866, 7 нояб. – С. 23 ; 26 нояб. – С. 34.
50 Там же. – 1865, 1 нояб. – С. 25.
51 Там же. – 1866, 20 янв. – С. 8-9.
52 ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 7. – Спр. 60 (1865). – Арк. 1-5 зв. ; Дьомін О. Б. Молдова і 

Румунія в діяльності російського славіста В. І. Григоровича (у друці).
53 Модестов В. И. Указ. соч. – С. 14.
54 Там же.
55 Попова Т. Н. Указ. соч. – С. 208.
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денти: «…студент міг принести Григоровичу свої непорозуміння, свою 
душевну боротьбу відносно самих різноманітних сторін життя і знав, що 
Григорович зрозуміє його, не насміється над ним, визнає важність і своє-
часність цих жагучих питань...»56. Перекреслює усі гротескно-критичні 
оцінки спогад Г. Е. Афанасьєва, майбутнього доктора всесвітньої істо-
рії, про відрядження В. І. Григоровича до Петербургу для вирішення 
адмініст ративних і кадрових питань. «Від’їзд туди Григоровича був сві-
доцтвом висловлення любові до нього студентів. Вони спозаранку зібра-
лись на практичній гавані, щоб проводити його. Як тепер бачу цю сцену. 
Приходимо ми, декілька товаришів, достатньо рано на практичну гавань 
і застаємо Григоровича уже там… Стояв він, опершись ліктем, здається, 
на бочку із салом, а поряд із ним на тій же бочці сидів студент Южаков»57. 
(С. М. Южаков – майбутній журналіст і економіст). 

Серед повсякденних турбот В. І. Григоровича студентські пробле-
ми займали велике місце, не зважаючи були це питання окремого студен-
та чи загалом студентської спільноти. Вже на засіданні університетської 
ради 20 вересня саме деканом історико-філологічного факультету вперше 
в учбовій практиці університету винесли представлення про надання сту-
дентам першого курсу стипендій58. Постійно клопотався В. І. Григорович 
і про розширення списку стипендій для студентів факультету. Характер-
на історія його боротьби за утвердження в Новоросійському університеті 
чотирьох стипендій святих Кирила і Мефодія, які були встановлені ще 
в 1862 р. для тогочасних російських університетів (крім Дерптського). 
У травні 1866 р. він через раду університету клопотався перед міністром 
про встановлення таких стипендій і для Новоросійського університету59. 
Проте питання виявилось непростим для рішення. 26 липня міністерство 
відмовило в цьому проханні, посилаючись на складнощі становища каз-
начейства60. Тільки в подальшому, в іншому форматі, у Новоросійському 
університеті з’явились слов’янські стипендії. 

У вересні 1865 р. декана включили до складу комісії із напрацюван-
ня правил користування бібліотекою університету61. Ця комісія достат-
ньо оперативно виробила тимчасові правила для праці в бібліотеці і вже 
4 жовтня доповідала про необхідні заходи для покращення її роботи. На 
наступному засіданні ради вони були затверджені62. А на засіданні уні-
верситетської ради 20 грудня 1866 р. він єдиний із професорів виступав 

56 Маркевич А. И. Воспоминания о В. И. Григоровиче как о преподавателе // Новорос-
сийский университет в воспоминаниях современников. – С. 92.

57 Афанасьев Г. Е. Воспоминания о Викторе Ивановиче Григоровиче // Новороссийс-
кий университет в воспоминаниях современников. – С. 99.

58 Протоколы... – 1865, 20 сент. – С. 68.
59 Там же. – 1866, 31 мая. – С. 92-93.
60 Там же. – 31 авг. – С. 24-25.
61 Там же. – 1865, 20 сент. – С. 65.
62 Там же. – 4 окт. – С. 8-9 ; 1 нояб. – С. 29-30.
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на підтримку пропозиції проректора університету О. М. Богдановського 
про відкриття читальної зали студентської бібліотеки на першому повер-
сі головного корпусу так як, з одного боку, студенти прагнуть займатись 
нау кою, а, з другого боку, стримуються великою бідністю63.

Так само з перших місяців роботи В. І. Григоровича в Новоросій-
ському університеті визначилась й інша його особливість викладацького 
підходу до учбового процесу – заохочення до навчання своїм захоплен-
ням до науки. Під час розгляду питання про іноземні мови в універси-
тетській освіті він підкреслив необхідність вивчення новітніх європей-
ських мов як обов’язкової умови досягнення наукових успіхів. Неможли-
во бути студентом історико-філологічного факультету, не вважаючи себе 
зобов’язаним вивчати новітні іноземні мови. В. І. Григорович схилявся 
до думки, що для студентів історико-філологічного факультету найбільш 
прийнятною була б німецька мова64. Тобто він пов’язував успіхи у нав-
чанні із успіхами в науці.

Таку ж саму позицію зайняв В. І. Григорович на факультеті, коли 
запропонував раді посилити вимоги до грецької та латинської складової 
підготовки осіб, що бажали поступати на історико-філологічні спеціаль-
ності, бо ці знання виступають базовими для успіхів у факультетських 
науках65.

Іншою особливістю адміністративних та викладацьких підходів 
В. І. Григоровича було прагнення враховувати в процесі навчання позиції 
молодої людини – студента у всіх її проявах, наголошуючи на дієвості 
особистого викладацького внеску і розуміння. З одного боку, В. І. Гри-
горович, за спогадами колеги, навчав студентів «із такою майстерністю, 
так скоро ставив їх на ноги у своїй області, що ледь який-небудь інший 
руський професор міг вказати на таку животворчу і безпосередньо плодо-
творну свою викладацьку діяльність»66. 

З другого боку, він часто ставав на сторону студентів, виправдо-
вуючи їх дії. Так під час обговорення в раді причин швидкого переходу 
студентів із Новоросійського університету в інші російські університети, 
В. І. Григорович заявив, що студенти вступаючи до нового університе-
ту, розраховували, особливо на історико-філологічному факультеті, на 
стипендії. Але не отримавши їх, зазнаючи труднощі внаслідок одеської 
дорожнечі життя, прагнуть повернутись в рідні краї, ближче до інших 
університетів67. Про його доброзичливе відношення до молоді свідчить 
і рішення, прийняте радою університету під час виконання В. І. Григо-
ровичем тимчасового обов’язку ректора щодо вступу до університету 
колишнього вихованця київської 2-ї губернської гімназії Іосифа Булаха. 
63 Протоколы... – 1866, 20 дек. – С. 52-53.
64 Там же. – 1865, 20 янв. – С. 13-16.
65 Там же. – 1866, 7 февр. – С. 28-30.
66 Модестов В. И. Указ. соч. – С. 13.
67 Протоколы... – 1866, 15 февр. – С. 36.
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Тому назавжди був заборонений вступ до університету св. Володими-
ра внаслідок його участі в гімназійних безпорядках після відрахування 
вчителів-поляків, пов’язаних із політичними подіями. Декілька виклада-
чів, насамперед, юристів, вважали, що ця заборона дійсна й щодо інших 
російських університетів. Проте більшість на чолі із В. І. Григоровичем, 
проголосувала за прийом І. Булаха до Новоросійського університету68. 

Велику увагу В. І. Григорович приділяв кадровим питанням із 
огляду на відсутність викладачів на ряді кафедр. Як згадував його учень 
Г. Є Афанасьєв, В. І. Григорович вважав своїм обов’язком піклування 
про поповнення факультету новими викладачами69. Протоколи ради уні-
верситету зафіксували неодноразові спроби В. І. Григоровича як декана 
факультету заповнити вакантні посади на кафедрах факультету. Коли не 
вийшло знайти стороннього викладача для кафедри всесвітньої історії, 
В. І. Григорович в травні 1866 р. запропонував на посаду виконуючого 
обов’язки доцента кандидатуру колишнього викладача Рішельєвського 
ліцею Ф. К. Бруна70. Після невдачі із запрошенням на цю кафедру про-
фесором молодого вченого із Санкт-Петербургу В. Г. Васильєвського, 
у жовтні 1866 р. історико-філологічний факультет представив раді уні-
верситету кандидатуру досвідченого викладача, професора Харківського 
університету М. Н. Петрова71. Але й він відмовився і тоді в квітні 1867 р. 
факультет представив кандидатуру докторанта, викладача історії учили-
ща правознавства О. Г. Брікнера, якого й вибрали на засіданні 29 квітня72.

Подібну мету він ставив і під час свого відрядження до Санкт-
Петербургу. Там він спробував запросити до Одеси, на вільну після смер-
ті П. С. Білярського кафедру, відомого славіста професора О. О. Котля-
ревського, однак зустрів спротив з боку міністерства73.

Серйозні складнощі виникли щодо заміщення кафедри церковної 
історії. Вони пов’язувались, насамперед, із відсутністю у магістрів ду-
ховних академій університетських ступенів і неможливістю, внаслідок 
цього, займати університетські кафедри. Звернення В. І. Григоровича до 
професора Херсонської духовної семінарії (м. Одеса) магістра М. Ф. Че-
мена74 призвело до відмови того зайняти посаду доцента університету і 

68 Протоколы... – 1866, 7 нояб. – С. 29-31.
69 Афанасьев Г. Е. Указ. соч. – С. 99.
70 Протоколы... – 1866, 25 мая. – С. 68 ; Хмарський В. М. Брун Пилип Карлович / 

В. М. Хмарський, О. М. Дзиговський // Професори Одеського (Новоросійського) 
університету. – Т. 2. – С. 170-172.

71 Протоколы... – 1866, 4 окт. – С. 14-16.
72 Там же. – 10 апр. – С. 6-10; 29 апр. – С. 27.
73 Афанасьев Г. Е. Указ. соч. – С. 99.
74 Духовенство Одессы. 1794-1925 / авт-сост. В. А. Михальченко. – Одесса : издание 

музея «Христианская Одесса», 2012. – С. 503-504 ; Діанова Н. М. Ректор Одеської 
духовної семінарії Мартирій Федорович Чемена // Інтелігенція і влада. – Вип. 30. – 
Одеса, 2014. – С. 271-277.
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його згоди перейти до університету тільки на посаду професора кафедри 
церковної історії.

Постійну увагу приділяв В. І. Григорович питанням підвищен-
ня рівня кваліфікації наявного викладацького складу. 7 лютого 1866 р. 
В. І. Григорович клопотався про продовження закордонного відряджен-
ня доцента П. М. Польового, необхідного тому для вивчення романських 
літератур та надання йому грошової допомоги у розмірі 750 карбован-
ців75. Наступного року В. І. Григорович просить раду дати закордонне 
відрядження та виділити 500 карбованців магістру римської словесності 
доценту В. І. Модестову для роботи в бібліотеках Німеччини та Італії з 
метою завершення докторської дисертації76. 

В. І. Григорович значною мірою і організаційно, і особисто сприяв 
захисту докторської дисертації екстраординарного професора по кафедрі 
римської словесності магістра В. Н. Юргевича. 18 лютого 1867 р. він ви- Н. Юргевича. 18 лютого 1867 р. він ви-Н. Юргевича. 18 лютого 1867 р. він ви- Юргевича. 18 лютого 1867 р. він ви-Юргевича. 18 лютого 1867 р. він ви- лютого 1867 р. він ви-лютого 1867 р. він ви- р. він ви-р. він ви-
ступив другим опонентом, чи як тоді називали, заперечувачем його дисер-
тації. Дисертаційний диспут у стінах Новоросійського університету вівся 
латинською мовою, незрозумілою для місцевої публіки77, але важливою 
для започаткування традицій захисту докторських дисертацій. А вже че-
рез два дні, 20 лютого за клопотанням декана факультету, В. Н. Юргевича 
як доктора римської словесності, рада університету одноголосно обрала 
ординарним професором78. Як декан факультету, В. І. Григорович був за- І. Григорович був за-І. Григорович був за- Григорович був за-Григорович був за-
діяний у захисті 3 грудня 1867 р. магістерської дисертації київського по- грудня 1867 р. магістерської дисертації київського по-грудня 1867 р. магістерської дисертації київського по- р. магістерської дисертації київського по-р. магістерської дисертації київського по-
шукача В. С. Іконнікова «Максим Грек. Історико-літературне досліджен- С. Іконнікова «Максим Грек. Історико-літературне досліджен-С. Іконнікова «Максим Грек. Історико-літературне досліджен- Іконнікова «Максим Грек. Історико-літературне досліджен-Іконнікова «Максим Грек. Історико-літературне досліджен-
ня», який пройшов на історико-філологічному факультеті79.

Іншою проблемою, яка хвилювала В. І. Григоровича, був розподіл, 
враховуючи прогрес наук, історико-філологічного факультету на розряди 
чи відділи: класична філологія, русько-слов’янська філологія, історичні 
науки. Останній відділ включав наступні науки: всесвітня історія, русь-
ка історія, історія всесвітньої літератури, історія російської літератури, 
історія філософії, церковна історія, класичні мови, слов’янські мови, 
слов’янські старожитності, історія руського права, міжнародне право, 
всесвітня і руська географія80. В. І. Григорович не тільки поставив його 
на раді університету, але й успішно довів до кінця питання розподілу фа-
культету на відділення під час свого відрядження до Санкт-Петербургу81.

75 Протоколы... – 1866, 7 февр. – С. 27-28 ; 1867, 6 февр. – С. 40.
76 Там же. – С. 39-40.
77 Модестов В. И. Указ. соч. – С. 17.
78 Протоколы... – 1867, 20 февр. – С. 47-49.
79 Там же. – 4 дек. – С. 55-56.
80 Там же. – 1866, 28 марта. – С. 52-56.
81 Афанасьев Г. Е. Указ. соч. – С. 99.
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В. І. Григорович усвідомлював значення для нового університету 
встановлення ділових та наукових контактів із провідними діячами та 
вченими Російської імперії та інших європейських країн. Університет 
із перших днів своєї роботи ввів практику обрання почесних членів і 
докторів. У кінці 1866 р. почалась наступна, друга фаза обрання почес- р. почалась наступна, друга фаза обрання почес-р. почалась наступна, друга фаза обрання почес-
них членів, яка продовжувалась до кінця 1871 р. Особливістю її стало 
висунення кандидатів не тільки ректором, але й представниками викла-
дацького складу університету82. 26 листопада 1866 р., слідом за деканом 
фізико-математичного факультету, В. І. Григорович запропонував обрати 
почесними членами університету Димітрія, архієпископа Херсонського і 
Одеського та преосвященного Порфірія (Успенського), відомих дослідни-
ків писемності та історії церкви83. 

У цьому ж руслі вбачається і його пропозиція, внесена В. І. Григоро-
ви чем під час виконання ним обов’язків ректора в листопаді 1866 р., від-
мітити столітню річницю з дня народження російського історика М. М. Ка- М. Ка-М. Ка- Ка-Ка-
рамзіна. Організацію проведення в його честь 1 грудня публічних читань 
після панахиди рада університету доручила В. І. Григоровичу84.

Важливою подією в розвитку російської науки стала Руська етно-
графічна виставка, що пройшла у Москві влітку 1867 р. Вона була орга-
нізована Товариством любителів природознавства при імператорському 
Московському університеті, яке запросило Новоросійський університет 
надіслати туди делегатів. Рада університету, враховуючи, що в Москву 
з’їдуться представники слов’янських народів, командирувала делегатом 
на виставку в Москву з 15 травня по 15 серпня 1867 р. В. І. Григоровича, 
враховуючи, в першу чергу, його славістичні уподобання85.

Перебування В. І. Григоровича у Москві здійснило певний вплив як 
на розвиток славістики в Одесі, так і на особисту долю вченого. У Моск-
ві в полі зору В. І. Григоровича потрапив випускник Московського уні-
верситету О. О. Кочубинський, який згодом опиниться в Одесі і стане 
продовжувачем його славістичних досліджень. Щодо особистого, то 
ситуація багато в чому не до кінця з’ясована внаслідок її чисельних по-
дієвих проявів та наслідків. По-перше, за свідченням Г. Є Афанасьєва, 
перебування В. І. Григоровича на Етнографічній виставці стало одним 
із світлих моментів його життя. Заповітна мрія В. І. Григоровича щодо 
слов’янської взаємності втілилась наочно, про що із радістю і сподіван-
ням на майбутнє він розповідав студентам в аудиторії86. Проте за іншою 

82 Музичко О. Почесні члени та доктори Імператорського Новоросійського університе-
ту : від академіків до генералів // Юго-Запад. Одессика. – Вып. 17. – Одесса, 2014. – 
С. 47.

83 Протоколы... – 1866, 26 ноября. – С. 42.
84 Там же. – 26 нояб. – С. 39.
85 Там же. – 1867, 29 апр. – С. 26-27.
86 Афанасьев Г. Е. Указ соч. – С. 99.
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інформацією, виступ В. І. Григоровича на урочистостях не був сприйня-
тий верхами і про нього навіть не згадали в газетах87. Його розуміння 
слов’янської взаємності розходилось із пануючою в московському сус-
пільстві слов’янофільською тенденцією.

По-друге, саме під час його московського відрядження в раді уні-
верситету 31 травня секретар доповів, що термін виходу В. І. Григоро-
вича на повну пенсію закінчився ще 4 грудня 1865 р. Несвоєчасність по-
відомлення пояснювалась запізненням остаточного роз’яснення ситуації 
з боку Імператорського Казанського університету, яке надійшло тільки 
29 березня цього року. Було вирішено, що по поверненні В. І. Григорови-
ча із відрядження потрібно з’ясувати можливість його залишення на ка-
федрі ще на п’ять років з дня вислуги пенсії88. Будь-якого пояснення чому 
це питання не розглядалось раніше і було підняте у відсутності В. І. Гри-
горовича на раді не прозвучало.

19 серпня В. І. Григорович уже був присутній на університетській 
раді, однак його питання не розглядалось. Так само воно не ставилось і 
на засіданні 11 вересня (на ньому В. І. Григорович був відсутній по при-
чині хвороби)89. Між тим, у кінці серпня – у вересні як декан факультету 
він був достатньо активно задіяний в роботі ради і факультету. 19 серпня 
його включили до складу комісії для розгляду тексту промови професора 
І. І. Палімпсестова на урочистому університетському зібранні 30 серп-
ня. 25 серпня і 9 вересня на засіданнях факультету, за участі В. І. Гри-
горовича, обговорювалась кандидатура на посаду професора кафедри 
руської словесності. У результаті факультет одноголосно проголосував 
за Я. Ф. Головацького, колишнього професора Львівського університету, 
який потерпав від австрійської влади. 11 вересня рада заслухала клопо-
тання факультету, за відсутності декана, про вибори Я. Ф. Головацького, 
які й пройшли на раді 2 жовтня одночасно із вибором та затвердженням 
його в ступені доктора руської словесності90. Тобто, між серединою серп-
ня і серединою вересня 1867 р. В. І. Григорович опинився перед пробле-
мою вибору між відставкою із невизначеністю щодо пенсії і продовжен-
ням університетської служби. На підставі архівних документів можна 
стверджувати, що дилема вирішилась у середині вересня.

Отож тільки 2 жовтня ректор університету І. Д. Соколов виступив 
відносно піднятого на раді 31 травня питання щодо В. І. Григоровича91. 
Спочатку було зачитане подання, написане особисто В. І. Григоровичем, 
яке датувалося 10 вересня92. В достатньо непослідовному й одночасно 

87 Сергеев А. В. Указ. соч. – С. 22.
88 Протоколы... – 1867, 31 мая. – С. 18.
89 Там же. – 19 авг. – С. 19; 11 сент. – С. 34.
90 Там же. – 19 авг. – С. 31-32; 11 сент. – С. 54-56; 2 окт. – С. 7-8, 18-19.
91 Там же. – 2 окт. – С. 14-17.
92 ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 11. – Спр. 27. – Акр. 1.
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емоційному тексті він, з одного боку, наголошував на необхідності своєї 
відставки, а з другого боку – висловлював бажання продовжувати пра-
цювати. Спочатку В. І. Григорович згадав про свій лист до департамен-
ту міністерства народної освіти, написаний ним перед призначенням до 
Новоросійського університету, в якому він зобов’язувався дати перевагу 
будь-якому молодшому працівнику, бо сучасна наука вимагає достойних 
її викладачів. На сьогодення, на його думку, такі працівники є і він може 
надати їх на заміну собі. Разом із тим, В. І. Григорович плекав надію, що 
він зможе працювати із користю в більш обмеженій сфері, а міністерство 
надасть можливість продовжити йому свої дослідження. З певним само-
приниженням він закінчив подання словами до ради з проханням «… за-
охотити мене на іншому поприщі в скудних звісно за результатами, проте 
не лишніх в області науки, дріб’язкових трудах»93.

На раді був зачитаний і лист семи викладачів історико-філологічного 
факультету (Ф. Струве, В. Юргевич, Р. Орбінський, Ф. Брун, А. Брікнер, 
В. Модестов, М. Смірнов – увесь наявний склад факультету) до В. І. Гри-
горовича від 14 вересня, в якому, вказавши на причину свого звернення – 
можливість його виходу на пенсію після 25 років викладацької роботи, 
вони заявили, «що для всіх нас було б надзвичайно скорботно, якби б ви 
дійсно захотіли покинути університет і полишити нас без вашого могут-
нього співробітництва». Тому вони попросили його зголоситись залиши-
тись ще на службі та пройти необхідне для цього балотування94.

Позиція колег і ради університету, відсутність молодих викладаць-
ких кадрів, спроможних замістити посаду В. І. Григоровича, його праг-
нення до подальшої наукової праці, зрештою, заставили його погодитись 
на продовження служби в університеті. Це відбулось до засідання ради 
2 жовтня, і тому вже на раді, після озвучення ректором усієї цієї історії 
та зачитування документів, відбулось голосування кандидатури В. І. Гри-
горовича. Він набрав п’ятнадцять виборчих голосів та два невиборчих і, 
таким чином, був обраний ще на п’ять років професором університету 
поза вислуги років починаючи із 4 грудня 1865 р. Крім того, рада ви-
ступила із клопотанням про надання В. І. Григоровичу повної пенсії в 
1200 карбованців у рік. Висновком рішення стала заява, що несвоєчасне 
балотування професора В. І. Григоровича відбулось внаслідок неясності 
в його формулярному списку, переписки, яка виникла внаслідок цього та 
останнього уточнення від Казанського університету, що прийшло 29 бе-
резня 1867 р.95.

Ситуація із бюрократичними затримками достатньо типова для 
свого часу. Але вона показова в іншому ракурсі. Імператорський Ново-
російський університет у ХІХ ст. покинуло достатньо багато викладачів. 

93 ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 11. – Спр. 27. – Арк. 1 зв. ; Протоколы... – 1867, 2 окт. – С. 15.
94 ДАОО. –  Ф. 45. – Оп. 11. – Спр. 27. – Арк. 2 ; Протоколы... – 1867, 2 окт. – С. 16.
95 ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 11. – Спр. 27. – Арк. 3-7 зв. ; Протоколы... – 1867, 2 окт. – С. 17.
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Проте рідко кого просили залишитись в Одесі. Коли, наприклад, заяву 
про звільнення подав І. М. Сєченов, то присутні на раді університету в бе-
резні 1876 р., піднявшись, звернулись до нього з проханням продовжити 
працювати в Новоросійському університеті96. Але випадок В. І. Григоро-
вича був першим подібного плану в історії університету.

Історія із простроченням терміну виходу на пенсію виглядає до-
статньо заплутаною. Можливо, саме для того, щоб якось прикрити її, 
з’явилось виправдання про півторарічне листування із Казанським уні-
верситетом. Отож не випадково в міністерстві звернули увагу на цю за-
тримку, що призвело до довготривалої переписки між міністерством і 
Імператорським Новоросійським університетом та завдало психологічної 
травми В. І. Григоровичу.

5 лютого 1868 р. рада заслухала подання попечителя Одеського уч-
бового округу від 2 лютого, в якому він повідомляв про розпорядження 
міністра народної освіти від 20 січня. Виявилось, що в міністерстві ви-
рахували інші терміни закінчення двадцятип’ятирічного терміну служ-
би В. І. Григоровича. Він закінчився, як вважали чиновники, 26 грудня 
1867 р., бо час з 27 квітня до 11 грудня 1839 р. і з 17 січня 1841 р. по 
2 жовтня 1842 р., коли В. І. Григорович був прикомандирований до Ка-
занського університету для майбутнього зайняття кафедри історії і літе-
ратури слов’янських мов, він не займав ніяких викладацьких посад. Тому 
міністр відтермінував надання пенсії та віддав розпорядження про вклю-
чення в міністерський наказ залишення В. І. Григоровича на службі на 
п’ять років з 26 грудня 1867 р.97 Прийшлось В. І. Григоровичу виправдо-
вуватись, писати пояснювальну записку міністру, особисто звертатись до 
міністерства під час свого відрядження до Санкт-Петербургу, щоб справа 
нарешті зрушилась в 1872 р. з місця98.

Поки доля В. І. Григоровича вирішувалась в петербурзьких кабіне-
тах, він продовжував займатись повсякденними адміністративними спра-
вами. Знову постало питання заміщення кафедри руської словесності, бо 
вибраного університетом Я. Ф. Головацького призначили на інше місце. 
Після обговорень історико-філологічний факультет запропонував на цю 
кафедру кандидатури доцента Харківського університету О. О. Потебню 
і професора університету св. Володимира професора О. І. Селіна, а на 
кафедру слов’янської філології – магістра В. В. Макушева. У травні до 
цих претендентів В. І. Григорович додав ще кандидата І. С. Некрасова із 
Москви99. 

96 Протоколы... – 1876, 23 марта. – С. 42.
97 ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 11. – Спр. 27. – Арк. 8-8 зв. ; Протоколы... – 1868, 5 февр. – 

С. 21-22.
98 ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 11. – Спр. 27. – Арк. 10-20 ; Протоколы... – 1868, 22 марта. – 

С. 60-63.
99 Протоколы.... – 7 марта. – С. 44-50 ; 6 мая. – С. 31.
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Значним особистим успіхом В. І. Григоровича й усього колекти-
ву факультету стало рішення міністерства (із незначними уточненнями) 
про розподіл факультету на три відділи: класичної філології, русько-
слов’янської філології, історичних наук100. Продовжував очолювати 
В. І. Григорович комісію для виконання перевірочних іспитів, одночасно 
опікуючись в ній справами руської мови та літератури101. Робота в ній, іс-
пити та зарахування студентів до Новоросійського університету102 стали 
однією із значних останніх справ В. І. Григоровича на адміністративному 
поприщі. 

Професор Імператорського  
Новоросійського університету

23 жовтня 1868 р. закінчувався трирічний термін перебування 
В. І. Григоровича на посаді декана історико-філологічного факультету. У 
зв’язку із цим на факультеті відбулись вибори нового декана. При від-
мові В. І. Григоровича від повторного обрання виборчі голоси розподі-
лились порівну між Ф. А. Струве, В. Н. Юргевичем і О. Г. Брікнером – ко-
жен отримав по три голоси. Внаслідок цього вибори відбулись в раді, де 
Ф. А. Струве отримав 7 голосів, а В. Н. Юргевич і О. Г. Брікнер по 10 го-
лосів. Знадобилось переголосування між В. Н. Юргевичем та О. Г.  Брік-
нером, в результаті якого деканом обрали В. Н. Юргевича103.

З цього часу почався, по-суті, новий етап життя В. І. Григоровича, 
цілком присвячений науковим дослідженням та громадській діяльності (в 
березні 1869 р. В. І. Григорович відмовився письмово від участі в балоту-
ванні на посаду ректора104, а в листопаді 1871 р. – на посаду проректора105). 
Проте він не відмовлявся від членства в різноманітних університетських 
структурах. У лютому 1872 р. його в перший раз висунули кандидатом в 
судді університетського суду на 1872 р., в березні 1873 р. – знову канди-
датом на 1873 р., в квітні 1875 р. – ще раз кандидатом106. У січні 1875 р. 
В. І. Григоровича обрали разом із І. І. Мечниковим і О. М. Богдановським 
до бібліотечної комісії. В березні 1875 р. його включили до складу квар-
тирної комісії разом із професорами В М. Войтковським, І. І. Мечнико-
вим, В. М. Лігіним107.

100 Протоколы… – 1868, 19 авг. – С. 5-6.
101 Там же. – С. 10.
102 Там же. – 9 сент. – С. 27-29.
103 Там же. – 7 окт. – С. 23-24.
104 Там же. – 1869, 31 марта. – С. 18.
105 Там же. – 1871, 22 нояб. – С. 286.
106 Там же. – 1872, 14 февр. – С. 3-32, 33 ; 1873, 12 марта. – С. 68, 72 ; 1875, 3 апр. – 

С. 67.
107 Там же. – 25 янв. – С. 19 ; 20 марта. – С. 61-62.
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В. І. Григорович добросовісно виконував обов’язки члена ради, ви-
словлював свою особисту думку, особливо якщо мова заходила про славіс-
тичні проблеми. Так, із обранням Б. В. Богішича на кафедру слов’янського 
законодавства і зарахуванням йому часу перебування на батьківщині у 
закордонне відрядження, рада університету визначила йому ряд завдань, 
насамперед, закупівлю книжок із законодавства слов’ян. В. І. Григорович 
додав ще й ряд інших завдань: «Сучасний рух слов’янських народів від-
бився і в педагогічній сфері … Викладання слов’янської науки отримало 
заслужене значення … Звернути увагу на успіхи викладання слов’янської 
науки в університетах австрійських, і в гімназіях … повідомити свідо-
цтва про обсяг і методи викладання слов’янської науки в університетах, 
наприклад, віденському, та про способи викладання слов’янських мов в 
гімназіях різних слов’янських національностей. Бажано … вказати на 
окремі слов’янські рекомендації в гімназіях»108.

Серед помітних заходів суспільно-громадської діяльності В. І. Гри-
горовича знаходиться відвідування учбових закладів Одеського учбового 
округу та ревізія стану викладання в школах молдавського та болгарсько-
го населення краю. Свою подорож В. І. Григорович здійснив у травні-
червні 1869 р. і помістив звіт про результати інспектування у сьомому 
номері «Циркуляру по управлінню Одеського учбового округу»109. До-
поміжні джерела, пов’язані із цією подорожжю, знаходяться серед доку-
ментів особистого фонду В. І. Григоровича у науково-дослідному відділі 
рукописів Російської державної бібліотеки (м. Москва). 

28 квітня 1869 р. В. І. Григорович отримав з канцелярії попечителя 
Одеського учбового округу С. П. Голубцова повідомлення з розкладом 
випускних екзаменів у Кишинівській гімназії, які передбачалось прово-
дити у терміни з 3 травня до 16 червня та прохання сповістити про дату 
можливого від’їзду до Кишинева. Документи архіву не дають відповіді 
на яке число погодився виїхати В. І. Григорович, але 7 травня С. П. Го-
лубців підписав університетському професору відрядження до Кишинева 
для присутності на екзаменах у сьомому класі гімназії. Крім того, йому 
запропонували проїздом через Тирасполь оглянути повітове училище110.

Однак подорожню на право проїзду по Бессарабській області 
В. І. Григорович отримав лише 27 травня111, а вже 28 травня був у Ти-
располі. Після нетривалого перебування там, він виїхав до Кишинева 
108 Протоколы... – 1869, 9 окт. – С. 11-13.
109 Григорович В. И. Донесения об испытаниях в Тираспольском уездном училище, 

Кишиневской гимназии и в болгарских народных училищах в Бессарабии, пред-
ставленные попечителю округа // Циркуляр по управлению Одесским учебным ок-
ругом. – 1869. – № 7. – Отд. ІІ. – С. 283-308.

110 Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библио-
теки (далее – НИОР РГБ). – Ф. 86 (Фонд В. И. Григоровича). – Папка 4. – № 40. – 
Л. 11-11 об., 13.

111 Там же. – Папка 5. – № 87. – Л. 2.
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31 травня. Інспектування кишинівської гімназії зайняло достатньо часу і 
тому у місті В. І. Григорович прожив до 16 червня. Скоріше за все у до-
рогу до болгарських поселень він вирушив наступного дня, бо саме цим 
числом датується нова подорожня, отримана ним у Кишиневі для поїздки 
у бессарабські села112.

Маршрут подорожі В. І. Григоровича пролягав по населеним пунк-
там: Чімішлія, Комрат, Кірсово, Ферапонтіївка, Авдарма, Кіріетлунга, 
Твардіца, Валепержа, Чадирлунга, Кірютня, Тараклія, Татаркопчак, Ку-
бей, Пандаклія, Гасанбатир, Задунаївка, Главан, Татарбунар, Дільже-
лер, Камчік. Після цього він ще затримався на три дні в місті Акермані 
(Білгород-Дністровському). Повернувшись до Одеси він представив ра-
порт попечителю С. П. Голубцову. В. І. Григорович вказав на різнома-
нітність діалектів в болгарських селах, на наявність в школах гагаузьких 
і молдавських дітей та на складнощі, які могли виникати при навчанні 
усіх дітей в болгарських колоніях літературній болгарській мові. Отож 
він вважав доцільним застосовувати російську мову викладання в бол-
гарських поселеннях. Звіт про інспекційну поїздку згодом був опубліко-
ваний і викликав негативну реакцію ряду болгарських діячів Кишинева.

Однак висновок В. І. Григоровича не обумовлювався адміністра-
тивними та політичними чинниками. Він прискіпливо вивчав питання 
про освіту болгарської молоді. Про це свідчать чисельні матеріали з його 
особистого архіву113. Серед цих документів є чернетки листів до керівни-
цтва учбового округу щодо проблем функціонування Центрального учи-
лища для болгар. У ньому В. І. Григорович виклав своє бачення роботи 
такого училища, яке повинно, з одного боку, враховувати умови росій-
ської дійсності, необхідність молоді спілкуватись з російським суспіль-
ством та долати наявну відчуженість, а з другого боку, зберігати і розви-
вати болгарську мову колоністів. Але російський вчений вказував на те, 
що мова переселенців відрізняється від мови, якою розмовляють в самій 
Болгарії. Під цим кутом зору він розглядав програму та учбові матеріа-
ли Центрального болгарського училища. Поряд з цим він проаналізував 
становище, яке виникло у зв’язку з бажанням частини колоністів і адміні-
страції перевести училище з колонії Комрат до новостворюваної колонії 
Болгарія. В. І. Григорович вказав на відсутність таких умов та показав не-
гативні і позитивні наслідки такого рішення. Щоправда, висновок, який 
був з цього зроблений, невідомий, бо відсутнє закінчення рапорту. Пев-
ний інтерес становлять його нотатки про розподіл обов’язків службовців 
училища.

Про глибинне розуміння слов’янської взаємності свідчать матері-
али В. І. Григоровича, в яких аналізуються конкретні питання напряму 

112 Григорович В. И. Донесения об испытаниях... – С. 133-135 ; НИОР РГБ. – Ф. 86. – 
Папка 5. – № 87. – Л. 1.

113 НИОР РГБ. – Ф. 86. – Папка 3. – № 48-61, 78-89, 97-109.
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освіти та виховання болгарської молоді в Російській імперії. Так, він роз-
глянув лист Одеського болгарського настоятельства до російських уря-
довців. Болгари Одеси висловились про порядок отримання південни-
ми слов’янами освіти в Росії. Болгарські діячі виступали за так званий 
«практичний напрям виховання», висловлюючи побажання, щоб молодь 
отримувала освіту в технічних училищах. Вони вказували, що таку освіту 
болгари набувають в західноєвропейських країнах і вона дуже популярна 
в Болгарії. Отож потрібно і в Росії направляти молодь таким шляхом. 

Ця ж тема представлена в багатьох документах, написаних рукою 
В. І. Григоровича. Головний лейтмотив аргументів В. І. Григоровича сто- І. Григоровича. Головний лейтмотив аргументів В. І. Григоровича сто-І. Григоровича. Головний лейтмотив аргументів В. І. Григоровича сто- Григоровича. Головний лейтмотив аргументів В. І. Григоровича сто-Григоровича. Головний лейтмотив аргументів В. І. Григоровича сто- І. Григоровича сто-І. Григоровича сто- Григоровича сто-Григоровича сто-
сується необхідності перебудови процесу навчання в самій Болгарії. Це 
дозволить підняти рівень підготовки південнослов’янських юнаків до 
відповідних показників. Як правило, після болгарських шкіл важко в Ро-
сії складати екзамени в гімназії, не те що до вищих навчальних закладів. 
Значною перепоною є і відсутність доброго володіння російською мовою, 
бо для вивчення її нема умов в Османській імперії, де турецькі чиновники 
з підозрою слідкують за усім проросійським.

Певним виходом із такого становища В. І. Григорович вважав до- І. Григорович вважав до-І. Григорович вважав до- Григорович вважав до-Григорович вважав до-
цільним розробити проект заснування в самій Болгарії духовної семінарії 
та середнього училища, які б надавали право болгарській молоді посту-
пати до вищих учбових закладів Росії. Уже після цього можна розгляда-
ти і шляхи отримання технічної освіти вихідцями із слов’янських земель 
Османської імперії.

Серед документів В. І. Григоровича є свідоцтва про його зацікавле- І. Григоровича є свідоцтва про його зацікавле-І. Григоровича є свідоцтва про його зацікавле- Григоровича є свідоцтва про його зацікавле-Григоровича є свідоцтва про його зацікавле-
ність жіночою освітою в болгарських колоніях. Збереглось листування з 
попечителем бессарабських болгарських колоній М. І. Мироновим. Той 
писав, що на гроші, виділені Попечительським комітетом іноземних по-
селенців південного краю Росії він створив жіночі училища в Комраті 
та Кубеї. Тепер для них потрібні вчительські кадри, але з конкретними 
професійними вимогами до наставниці: вона повинна знати російську 
і французьку мови, вміти працювати на швейній машинці і займатись 
рукоділлям. В її обов’язки також входило повторювання уроків, в тому 
числі і Закону Божого, відвідування церкви у святкові дні та нагляд за 
охайністю учениць114.

В одеській період свого життя В. І. Григорович приділяв значну 
увагу участі в Одеському слов’янському благодійному товаристві імені 
святих Кирила та Мефодія, будучи його першим секретарем. Інший не 
менш відомий славіст, професор Новоросійського університету Б. В. Бо- В. Бо-В. Бо- Бо-Бо-
гішич називав В. І. Григоровича «наш невтомний секретар»115. Так само 
органічною була для нього і участь в різних благодійних акціях. У ряді 

114 Дьомін О. Б. В. І. Григорович та розвиток освіти болгар Півдня України // Наша 
школа. – № 2-3. – Одеса, 1999. – С. 148.

115 Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. – 1870. – № 10. – С. 339.
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заходів ці дві іпостасі поєднувались. Особливо яскраво це проявилось у 
1875-1876 рр., коли піднялась хвиля виступів слов’янських народів Бал- рр., коли піднялась хвиля виступів слов’янських народів Бал-рр., коли піднялась хвиля виступів слов’янських народів Бал-
канського півострова проти турецького панування. З початком повстання 
в Боснії та Герцеговині В. І. Григорович став одним із організаторів збору 
Товариством коштів. У результаті воно зібрало біля 9 тисяч карбованців. 
Особисто В. І. Григорович, крім членських внесків, додатково пожертву- І. Григорович, крім членських внесків, додатково пожертву-І. Григорович, крім членських внесків, додатково пожертву- Григорович, крім членських внесків, додатково пожертву-Григорович, крім членських внесків, додатково пожертву-
вав 15 карбованців. Всі ці гроші пішли на підтримку мирного населення, 
що постраждало в ході повстання. Він же разом із іншим професором Но-
воросійського університету юристом О. М. Богдановським виступив іні- М. Богдановським виступив іні-М. Богдановським виступив іні- Богдановським виступив іні-Богдановським виступив іні-
ціатором створення в кінці 1875 р. міського комітету для зібрання коштів 
для родин Боснії та Герцеговини. Проте із різних причин ця ідея не отри-
мала підтримки у місті. З весни 1876 р. Одеське слов’янське товариство 
почало направляти пожертви вже безпосередньо «бійцям за свободу», 
офіційно оформлюючи їх як допомогу вдовам і дітям. В. І. Григорович 
організовував і зібрання грошей для закупівлі і відправки чорногорцям 
муки. Він же займався зібранням за підписними листами коштів для від-
правки добровольців у Сербію116. 

Після відставки з посади декана В. І. Григорович усе ще продов-
жував перейматись питанням прийому нових кадрів. Певною мірою по-
казово, що клопотання щодо кандидатур на заміщення посади професо-
рів кафедр порівняльного мовознавства і слов’янської філології замість 
декана озвучував на засіданні ради 27 лютого 1871 р. В. І. Григорович117. 
Щоправда, мова йшла в одному випадку про споріднену В. І. Григорови- І. Григорови-І. Григорови- Григорови-Григорови-
чу кафедру порівняльного мовознавства, а в другому – про його рідну 
кафедру слов’янської філології. Кандидатом на першу кафедру виступав 
В. В. Ягич118, уже достатньо відомий хорватський славіст, лінгвіст, почес-
ний доктор Імператорського Санкт-Петербурзького університету, на дру-
гу – магістр В. В. Макушев, якого вже обирали на цю кафедру в 1868 р. 
Подання В. І. Григоровича щодо обох вчених засвідчують, що він був доб-
ре обізнаний із поточними справами та останніми досягненнями європей-
ської славістики. Зокрема, рекомендуючи В. В. Ягича, В. І. Григорович 
охарактеризував останню його працю, яка тільки що вийшла у Відні. 

На цьому ж засіданні ради В. І. Григорович, за її дорученням, озна- І. Григорович, за її дорученням, озна-І. Григорович, за її дорученням, озна- Григорович, за її дорученням, озна-Григорович, за її дорученням, озна-
йомив присутніх із діяльністю та вченими працями словенського сус-
пільного діяча М. Маяра, який нещодавно обирався на посаду помічни- Маяра, який нещодавно обирався на посаду помічни-Маяра, який нещодавно обирався на посаду помічни-
ка бібліотекаря університету. Зважаючи на те, що подібний акт виявився 

116 Гребцова И. С. Новороссийский университет в развитии благотворительности в 
Одессе (вторая половина ХІХ – начало ХХ ст.). Благотворительность и меценатство 
в Новороссийском университете : библиогр. указ. – Одесса : Астропринт, 2009. – 
С. 241-243.

117 Протоколы... – 1871, 27 февр. – С. 43-48.
118 Смольська А. Е. Ягич Ігнатій (Ватрослав) Вікентійович / А. Е. Смольська, М. І. Зу-

бов // Професори Одеського (Новоросійського) університету. – Т. 4. – С. 479-482.
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неможливим, але, високо оцінюючи заслуги діяча слов’янського Відрод-
ження, рада обрала його членом-кореспондентом Новоросійського уні-
верситету та виступила із клопотанням перед міністерством про надання 
йому коштів для проведення роботи в Росії119. 

Невдовзі, коли стало відомо про призначення міністерством 
В. В. Макушева у Варшавський університет, В. І. Григорович зупинився 
на кандидатурі викладача руської словесності одеських гімназій О. О. Ко-
чубинського. У відгуку В. І. Григоровича акцент зроблений на дві об-
ставини: обранець є місцевим уродженцем і йому притаманний потяг до 
науки, що підтверджується достатньо чисельними і якісними роботами 
славістичного спрямування120. У результаті О. О. Кочубинський був обра-
ний виконуючим обов’язки доцента кафедри слов’янської філології, хоча, 
як для першого балотування, він отримав достатньо багато невиборчих 
голосів – п’ять.

Книжкові справи продовжували займати помітне місце в житті 
В. І. Григоровича. Ймовірніше із формуванням бібліотеки Слов’янського 
благодійного товариства він виявився причетним до розбору книжок, які 
університет отримав від цензурного комітету (частина їх виділялась Това-
риству). На його пропозицію рада вирішила пожертвувати дублети грець-
ких книжок духовного змісту Московській духовній академії та взяти у 
неї ряд відсутніх в університетській бібліотеці книжок121. У листопаді 
1873 р. він запропонував виписувати для історико-філологічного факуль-
тету журнал «Warzsawska Biblioteka»122. 19 серпня 1875 р. рада універси-
тету оголосила В. І. Григоровичу подяку за придбані у нього цінні руко-
писи і видання в обмін на дублети книжок університетської бібліотеки123.

Продовжував В. І. Григорович опікуватись й поповненням книж-
кового зібрання свого імені в бібліотеці університету. У березні 1873 р. 
він пожертвував туди книжку, отриману від колекціонера рукописів 
О. І. Хлудова, з описом його рукописного зібрання, яка взагалі не над-
ходила у продаж124. На наступному березневому засіданні ради він знову 
передав до фонду В. І. Григоровича п’ятдесят брошур про головні події 
Польщі ХVШ ст., які він випадково придбав у пошуках потрібних йому 
книжок. Зважаючи на їх політичне значення, він вказував на необхідність 
їх спеціального зберігання. Крім того, він просив передати у відділ Гри-
горовича звіт І археологічного з’їзду, який він отримав як депутат ІІ ар-
хеологічного з’їзду і передав до бібліотеки університету. Але у зв’язку із 

119 Протоколы... – 1871, 27 февр. – С. 64-65.
120 Там же. – 1871, 4 окт. – С. 240-243.
121 Там же. – 31 авг. – С. 212.
122 Там же. – 1873, 20 нояб. – С. 208.
123 Там же. – 1875, 19 авг. – С. 130.
124 Там же. – 1873, 12 марта. – С. 67.
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тим, що Архео логічне товариство надіслало такий самий звіт університе-
ту, екземпляр автора «міг би бути зарахований у відділ Григоровича»125. 

Напередодні від’їзду В. І. Григоровича на Археологічний з’їзд на 
раді університету 22 листопада 1871 р. відбулась подія, достатньо типо-
ва саме для його поведінки та розкриття внутрішніх мотивів ряду його 
вчинків. Спочатку зачитали подання історико-філологічного факультету, 
у якому нагадали про вибір радою депутатом від університету на Архео-
логічний з’їзд у Санкт-Петербурзі професора В. І. Григоровича. Потім 
оголосили зміст листа В. І. Григоровича до ректора, у якому спочатку 
висловлювалась подяка університету за довіру, яку він не заслужив, бо 
він не археолог, а тільки антиквар, від чого він й не відмовляється. Після 
цього В. І. Григорович заявив про небажання приймати кошті виділені на 
поїздку (500 карбованців), погоджуючись тільки на отримання путьових 
витрат (біля 120 карбованців). І нарешті, він запропонував, за рахунок зе-
кономлених коштів командирувати на з’їзд ще й виконуючого обов’язки 
доцента Н. П. Кондакова. В результаті обговорення питання рада прого-
лосувала за виділення обом по 250 карбованців, а В. І. Григоровичу дору-
чила зачитати адрес від імені ради Новоросійського університету Санкт-
Петербурзькому археологічному товариству126.

Дещо подібне відбулось і на черговому балотуванні В. І. Григоро-
вича на посаду професора. 11 грудня 1872 р. декан історико-філологічного 
факультету запропонував розглянути питання про вибори В. І. Григоро-
вича на наступні п’ять років. Проте, тоді ж він отримав рішучу заяву 
В. І. Григоровича про прагнення вибиратись тільки на 2 чи 2,5 роки. Зва-
жаючи на це, факультет, не бажаючи затримувати час на перемовини, пі-
шов на зустріч вимогам претендента і одностайно проголосував за термін 
2,5 роки. В цілому ж, факультет не може втрачати такого досвідченого та 
достойного викладача, бо це приведе до втрати, яку неможливо запов-
нити. Крім того, це добросовісний вчений, який постійно цікавиться пи-
таннями своєї науки і публікує свої висновки та думки, про що свідчить 
перелік робіт за останні п’ять років, представлений В. І. Григоровичем. 
Тому щирим прагненням факультету є залишення В. І. Григоровича на 
повні п’ять років. У результаті рада, враховуючи позицію факультету та 
інтереси університету одностайно, двадцять одним голосом «за», обрала 
В. І. Григоровича на п’ять років, починаючи з 26 грудня 1872 р.127.

Отож вже на засіданні ради 23 грудня був заслуханий лист В. І. Гри-
горовича. У ньому в притаманному автору урочисто-романтичному сти-
лі давалася згода на працю в університеті впродовж п’яти років: «під-
несена довіра ради Імператорського Новоросійського університету може 
й самого відчайдушного одушевити бажанням посилюватися бути його 

125 Протоколы... – 1873, 28 марта. – С. 106.
126 Там же. – 1871, 22 нояб. – С. 254-258.
127 Там же. – 1872, 13 дек. – С. 244-246.
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достойним. Відповідаючи згодою заслуговувати цю довіру посильною 
працею в термін, мені вказаний, ставлю собі повинність так виконувати 
свої обов’язки, щоб не мішати наступнику своєму в його успіхах і щоб не 
використовувати у зле терпимість достойного стану. Носячи в душі своїй 
цей зарок, не перестану свідчити, що науці, на поприще якої я виступив 
років 30 тому автодидактом, служити буду до останнього подиху і потому 
підвищену довіру вважаю таким заохоченням, про яке й думати не смів і 
можу тільки висловлювати глибоку щиросердну вдячність за таку неза-
служену підтримку. Уклінно прошу Ваше превосходительство донести ці 
слова раді університету, молю Бога дарувати мені душевні сили виправ-
дати ці слова ділом»128.

Виконуючи обіцянки, які були дані раді, В. І. Григорович висту-
пив ініціатором і пробивною силою балотування доцента, доктора історії 
руської літератури І. С. Некрасова прямо в ординарні професори, про-
минувши ступінь екстраординарного професора129. Це пов’язувалось із 
скрутною ситуацією на кафедрі історії руської мови і літератури, яка піс-
ля смерті професора П. С. Білярського не мала професорів і фактично 
держалась на одному доценті І. С. Некрасові. У порівнянні із тим, як доб-
ре була укомплектована в русько-слов’янському відділенні слов’янська 
складова (професори В. І. Григорович, В. В. Ягіч, доцент О. О. Кочубин-
ський) наочно проглядались недоліки штатного забезпечення щодо русь-
кої словесності. 

Зміна наукових пріоритетів

Новоросійський університет як центр наукової і педагогічної діяль-
ності в регіоні приділяв багато уваги підтримці діяльності учбових за-
кладів Одеського учбового округу. Свою лепту в цей напрям університет-
ської роботи вніс і В. І. Григорович. У червні 1869 р. попечитель округу 
С. П. Голубцов оголосив йому подяку за передачу Тираспольському пові-
товому училищу п’яти назв книжок та 15 карбованців і по одній книжці 
для трьох кращих учнів130.

Із перших місяців роботи В. І. Григоровича в Імператорському Но-
воросійському університеті його як відомого вченого залучали до різно-
манітних наукових робіт. Як одного із самих авторитетних вчених уні-
верситету В. І. Григоровича включили в березні 1866 р. до комісії для 
підготовки плану видання наукових праць викладачів Новоросійського 
університету131. І це було не визнанням старих заслуг, а констатацією но-

128 Протоколы… – 1872, 13 дек. – С. 251.
129 Там же. – 1873, 27 февр. – С. 49-53.
130 Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. – 1869. – № 6. – Отд. ІІ. – 

С. 145.
131 Протоколы... – 1866, 22 марта. – С. 66.
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вих надбань. По-новому розкрився науковий талант В. І. Григоровича на 
півдні Російської імперії. Із Одеси він здійснив ряд наукових експедицій 
в райони Нижнього та Середнього Подністров’я, Бессарабії, Північного 
Приазов’я та Криму. У коло його інтересів попали археологічні та епігра-
фічні пам’ятки регіону, починаючи від первісної доби до середньовіччя. 
Особливістю робіт В. І. Григоровича по цій проблематиці стало постій-
не співставлення отриманих візуальним шляхом даних із відомостями з 
письмових джерел.

Тут на півдні, В. І. Григорович постав як історик широкого профілю. 
Серед його робіт значна за обсягом публікація «Як виявлялись відносини 
Константинопольської церкви до околишніх північних народів і переваж-
но до болгар на початку Х століття», написана на основі візантійських 
джерел. Але переважають статті з регіональної проблематики. В одесь-
кій період В. І. Григорович продовжив історичні дослідження, розпочаті 
ним ще в казанській період в другій половині 50-х рр. Роботи, написані 
ним в Одесі, його учні і наступники видали тільки в 1916 р. у «Зібранні 
творів В. І. Григоровича»132. У ньому представлено 27 публікацій автора. 
Їх можна умовно класифікувати за спеціальністю наступним чином: іс-
торичних – 16; філологічних – 0; краєзнавчих – 5; археологічних – 6. За 
жанром: наукових статей – 8; промов – 5; доповідей – 2; звітів – 10; газет-
них статей – 2. Болгарам присвячено 4 роботи, сербам – 2, грекам – 1, ще 
загалом південним слов’янам – 3. 

Тобто, із переїздом до Одеси змінюється тематика його публікацій: 
по-перше, практично відсутні філологічні роботи, по-друге, з’явились 
сюжети, пов’язані з місцевою проблематикою, що стало втіленням його 
ідеї об’єднання слов’янознавчих, візантинознавських та балканських до-
сліджень, по-третє, історичні роботи представлені декількома історични-
ми дисциплінами: візантинознавством, історією південних слов’ян, крає-
знавством, археологією, етнографією.

Відштовхуючись від результатів своїх експедицій, В. І. Григорович 
підкреслював, насамперед, самобутність історичного розвитку Північно-
го Причорномор’я від античності до середньовіччя. Він одним із перших 
в російській історичній науці став розробляти проблеми історичної гео-
графії Північного Причорномор’я. При цьому, користуючись методами 
різних історичних дисциплін, В. І. Григорович спирався на дані археоло-
гії, топоніміки, етнографії, церковної історії, античного і візантійського 
джерелознавства, палеографії. Це дозволило йому показати, що Північне 
Причорномор’я було важливим районом проникнення античної і візан-
тійської культури в межі Східної Європи, найдавнішою зоною поширен-
ня християнства серед слов’ян, регіоном розвитку давніх культур Росії. 
Тому В. І. Григорович одним із перших професійних істориків півдня 

132 Григорович В. И. Собрание сочинений Виктора Ивановича Григоровича (1864–
1876). – Одесса : «Экономическая» тип., 1916.
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звернув особливу увагу на необхідність розробки краєзнавчої тематики, 
робив кроки для заснування в Одесі архіву, залучав до краєзнавчої роботи 
студентів.

На засіданні 17 листопада 1869 р. ради університету історико-
філо логічним факультетом був представлений проект топографічних, 
історичних і археологічних досліджень східного, західного та півден-
ного узбережжя Чорного моря, складений професорами Ф. К. Бруном, 
В. І. Григоровичем, Ф. А. Струве і В. Н. Юргевичем133. Планувалось об-
стеження пам’яток греко-римських, візантино-слов’янських епох та часів 
існування італійських колоній на Чорному морі. Проект був запланова-
ний на три роки, із розрахунку щорічного експедиційного вивчення кож-
ного із узбереж. Університетські вчені просили у міністерства дві тисячі 
карбованців на рік для поїздок і проведення археологічних розкопок під 
час літніх вакацій. Передбачалось, що результатом роботи наукового ко-
лективу одеських професорів стане спеціальна праця чи ряд статей. Рада 
університету підтримала проект і звернулась до міністерства із прохан-
ням профінансувати плани одеських професорів. 

16 березня 1870 р. на засіданні ради була зачитана відповідь мі-
ністерства, датована 28 лютого того ж року. Міністерство в особі статс-
секретаря графа Д. А. Толстого не бачило перешкод на шляху реалізації 
планів професорів Ф. К. Бруна, В. І. Григоровича, Ф. А. Струве, В Н. Юр-
гевича відносно археологічного обстеження берегів Чорного моря. Разом 
із тим, гроші на цю справу не можуть бути видані міністерством внаслі-
док обмеженості його фінансів, а прохання на виділення їх із казни не має 
перспектив внаслідок імператорського розпорядження про режим строгої 
економії. Однак саме дослідження могло бути здійснене, на думку чинов-
ника, якщо університет прийме витрати на свої спеціальні фонди134. Рі-
шення міністерства було доведено до історико-філологічного факультету, 
однак наявні документи не показують чи були здійснені будь-які кроки 
факультетом щодо реалізації проекту університетськими коштами. Ско-
ріше за все, усні консультації не дали позитивного рішення щодо фінан-
сування. Певну негативну роль могли зіграти й кадрові питання. Один із 
членів творчого колективу Ф. А. Струве в 1870 р. покинув університет 
після вислуги 25-и років. Могло бути й так, що невдача проекту дослі-
дження узбережжя Чорного моря спонукала Ф. А. Струве залишити Оде-
су. Той же В. І. Григорович міг втратити безпосередню зацікавленість у 
проекті, бо якраз в 1870 р. починає діяти Одеське Слов’янське благодійне 
товариство, роботі в якому на посаді секретаря прийшлось віддавати ба-
гато часу. 

Між тим, запропонований Ф. К. Бруном, В. І. Григоровичем, 
Ф. А. Струве і В. Н. Юргевичем план фактично був першим, не тільки гу-

133 Протоколы... – 1869, 17 нояб. – С. 95-102.
134 Там же. – 1870, 16 марта. – С. 73.
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манітарним, європейського рівня проектом, що виріс у стінах університе-
ту (мова не йде про участь університету в загальноєвропейських дослід-
женнях). Його реалізація могла б не тільки закласти підвалини археоло-
гічної експедиційної роботи в університеті ще в 70-і рр. ХІХ ст., не тіль-
ки включити усе Причорномор’я до наукового історико-археологічного  
простору Новоросійського університету, але й ввести одеських науковців 
і одеську археологію до європейської науки. 

Проте ідеї, вкладені в концепцію чорноморських досліджень, як 
можна побачити із подальших наукових розробок одеських науковців, 
не щезли і втілились в розробках університетських істориків дещо пізні-
ше. Положення про необхідність вивчення історії Другого Болгарського 
царства привело до захисту докторської дисертації Ф. І. Успенського135 в 
1879 р., а загальна спрямованість проекту стала згодом підґрунтям ви-
никнення нового плану і створення Руського археологічного інституту в 
Константинополі (Туреччина) в 1895 р.

Разом із тим, важко сказати, хто був ініціатором ідеї такої масш-
табної археологічної експедиції міжнародного значення, бо в протоколі 
прізвища авторів-виконавців представлені в алфавітному порядку. Кожен 
із учасників вже достатньо активно займався вивченням античної та се-
редньовічної історії Причорномор’я, майже не перетинаючись із тема-
тикою колег. В. І. Григорович прагнув серйозно дослідити слов’янську 
складову усього причорноморського регіону. Трохи пізніше він зізнався: 
«Давно носився із мрією, що в інтересах слов’янської науки бажано було 
б вивчення деяких місцевостей Новоросійського краю»136. І хоча в цьому 
конкретному випадку В. І. Григорович писав про Новоросійський край, 
його думки охоплювали більш значний простір. Якраз наявність широ-
ти історичного мислення саме В. І. Григоровича могла стати творчим ім-
пульсом для втілення ідеї вивчення слов’янського світу в Причорномор’ї 
в рамках археологічних досліджень, зважаючи на кадровий археологіч-
ний потенціал Новоросійського університету. А крім того, ще в 1866 р. в 
роботі «Як відображувалось відношення Костянтинопольської церкви до 
навколишніх народів і переважно до болгар в Х століття» він вказував на 
завдання для сучасної історичної науки вивчати історію земель навколо 
Чорного моря137. Тому вірогідність авторства ідеї експедиції В. І. Григо-
ровича достатньо велика.

Разом із тим, проект підсилив інтерес В. І. Григоровича до архео-
логії, а відмова від його фінансування спонукала його до пошуків інших 

135 Дьомін О. Б. Успенський Федір Іванович / О. Б. Дьомін, Ф. О. Самойлов // Професо-
ри Одеського (Новоросійського) університету. – Т. 4. – С. 301-303.

136 Протоколы... – 1871, 22 нояб. – С. 255.
137 Григорович В. И. Как выражались отношения Константинопольской церкви к ок-

рестным народам и преимущественно к болгарам в Х столетии // Григорович В. И. 
Собрание сочинений Виктора Ивановича Григоровича (1864–1876). – С. 12-13. 



Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович44

варіантів проведення археологічних робіт в Причорномор’ї. Про це свід-
чить те, що на І Археологічний з’їзд В. І. Григорович не поїхав, а от на 
ІІ з’їзді, що проходив в Санкт-Петербурзі в грудні 1871 р., саме він став 
депутатом від Новоросійського університету138. Обставини висування 
В. І. Григоровича в депутати вказують саме на це139. Інші учасники про-
екту із неясних причин не їздили на Археологічні з’їзди в інші міста як 
депутати університету. Отож однозначно сказати, що В. І. Григорович був 
ініціатором проекту, неможливо. Але те, що проект зіграв важливу роль 
в становленні археологічних зацікавлень В. І. Григоровича безсумнівно. 

Можливо якраз із цим проектом пов’язана зацікавленість В. І. Гри-
горовича в клопотанні проректора професора О. М. Богдановського в 
травні 1870 р. про виділення професорам Новоросійського університету 
наділів землі до 100 десятин кожному на кавказькому узбережжі Чорного 
моря140. Проживання в тому регіоні дозволило б займатись історичним та 
археологічним вивченням східного берега моря. 

Тобто для В. І. Григоровича, на відміну від багатьох своїх колег, 
було притаманне широке розуміння сенсу наукової роботи. І разом із 
тим, після відрядження до Варшави за бібліотекою А. Ф. Кухарського 
В. І. Григорович не прагнув, за прикладом інших викладачів університе-
ту, з’їздити за кордон. Чи то подавав сигнали вік В. І. Григоровича (хоча 
болів він мало, на що вказують щомісячні відомості про пропуски лекцій 
викладачами університету, вміщені в протоколах ради), чи на те накла-
дались якісь особисті моменти – невідомо. Але В. І. Григорович зберігав 
зацікавленість в наукових контактах із європейським науковим світом.

У лютому 1870 р. через раду університету пройшло клопотання 
професорів В. І. Григоровича й Б. В. Богішича про відправки до Белграду 
на адресу Сербського товариства наук рукопису «Житія Стефана Деспота 
Сербського», що знаходився в бібліотеці університету141. Специфіка по-
дання була пов’язана із тим, що рукопис раніше належав В. І. Григоро-
вичу і був переданий в слов’янський відділ бібліотеки із умовою корис-
тування тільки в помешканні університету. Керуючись тим, що рукопис 
надзвичайно важливий для відображення історії Сербії та тим, що його 
публікація стане важливим свідоцтвом взаємності із цим слов’янським 
товариством і наявністю в числі підписантів заяви жертвувателя рукопи-
су, рада погодилась передати рукопис Товариству через консула терміном 
шість місяців.

У жовтні-листопаді 1871 р. В. І. Григорович знову проявив універси-
тетську активність, запропонувавши в почесні члени університету трьох 
осіб – спочатку першого ректора університету св. Володимира, відомого 

138 Протоколы... – 1871, 22 нояб. – С. 254.
139 Там же. – 1870, 2 нояб. – С. 341-347.
140 Там же. – 23 мая. – С. 141.
141 Там же. – 9 февр. – С. 37-38.
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вченого М. О. Максимовича, а потім знаних археологів графа О. С. Ува-
рова і академіка В. В. Вельямінова-Зернова142. Якщо мотиви першої акції 
не зовсім ясні, то друге висунення було здійснене напередодні проведен-
ня ІІ Археологічного з’їзду. Не випадково рада просила В. І. Григоровича 
особисто вручити дипломи почесних членів університету обраним осо-
бам під час його перебування на Археологічному з’їзді143. Нове висунення 
В. І. Григоровичем кандидатури в почесні члени відбулось не скоро: лише 
в квітні 1875 р. він запропонував професора афінського університету, ви-
хованця Рішельєвського ліцею європейські відомого археолога й історика 
Костянтина Папарігопуло144.

Останні роки в Одесі (1873-1876 рр.)

1873-1874 рр. для В. І. Григоровича відзначені появою нових ідей, 
нової наукової проблематики, численними пошуковими роботами. У трав-
ні 1873 р. його поряд із В. Н. Юргевичем, І. С. Некрасовим, Ф. К. Бруном 
і Н. П. Кондаковим включили до складу комісії щодо зібрання поперед-
жувального з’їзду від археологічних товариств та наукових установ у Ки-
єві. Зважаючи на проведення зустрічі 1 серпня, під час вакацій, комісія 
вирішила не посилати депутатів від Новоросійського університету на це 
зібрання, а направити безпосередньо голові комітету свої питання для 
внесення в порядок денний з’їзду145. 

Про неабиякий науковий ентузіазм В. І. Григоровича свідчить пред-
ставлена ним раді університету 30 травня 1873 р. записка про плани його 
роботи на літо146. Спочатку він вказав на певні тенденції у вивченні ново-
російського краю, які засвідчують перспективи появи нових праць по ет-
нографії регіону. Частково це пов’язано із багаторічною роботою Одесь-
кого товариства історії та старожитностей, частково зі зміною суспільних 
настроїв, які вже не настільки глумливо відносяться до наукової роботи 
етнографічного спрямування. Але тільки міністерство народної освіти 
зможе об’єднати усі наукові зусилля та надати їм офіційного характеру. 
Тому він просив раду університету виступити із клопотанням перед мініс-
терством народної освіти про надання йому прав робити пошуки з метою 
зібрання свідоцтв про головні мови краю (грецьку, румунську, руську) та 
про побутові легенди, перекази за попередньо складеними програмами. 
Улітку він планував побувати на північному узбережжі Азовського моря, 
у Криму, Середньому Подніпров’ї, Миколаєві. Міркування В. І. Гри-
горовича знайшли підтримку університетської спільноти, а ректор уні-

142 Протоколы... – 1871, 4 окт. – С. 246; 22 нояб. – С. 283.
143 Там же. – 22 нояб. – С. 283; 13 дек. – С. 288.
144 Там же. – 1875, 8 апр. – С. 69.
145 Там же. – 1873, 30 мая. – С. 136; 18 авг. – С. 148.
146 Там же. – 30 мая. – С. 139-144.
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верситету професор Ф. І. Леонтович заявив про необхідність «наділили 
проф. Григоровича відкритим листом на майбутню вчену подорож»147.

У березні 1874 р. у зв’язку із перевезенням архіву Новоросійсько-
го генерал-губернаторства декан історико-філологічного факультету по-
дав клопотання про отримання дозволу до матеріалів архіву професорів 
В. І. Григоровича, М. П. Смірнова, І. С. Некрасова, Ф. І. Леонтовича, 
О. С. Павлова і доцента О. О. Кочубинського. У зв’язку зі справами ар-
хіву В. І. Григорович підняв проблему утворення в Одесі Центрального 
південноруського архіву за прикладом Києва та представив спеціальну 
записку щодо необхідності такого кроку148. 

Одночасно рада розглянула питання щодо депутатів від Новоросій-
ського університету на 3-й Археологічний з’їзд у Києві, куди депутатами 
були висунені від історико-філологічного факультету В. І. Григорович і 
Н. П. Кондаков, а від юридичного факультету – О. С. Павлов. Проте, як і 
минулого разу, при виборі депутатів на 2-й Археологічний з’їзд, В. І. Гри-
горович виступив із відмовою. На цей раз він відмовився не від коштів, а 
від прийняття звання депутата від університету на з’їзд. Але рада виріши-
ла повідомити підготовчий комітет з’їзду про призначених депутатів149.

У кінці 1874 р. із Санкт-Петербурга надійшла приємна для В. І. Гри-
горовича звістка: йому було зараховано в термін вислуги до пенсії 2 роки 
3 місяці і 29 днів150, про які він давно клопотався. Проте це привело, 
зрештою, до непередбачених наслідків. Віднайдені роки, місяці і дні до-
плюсували до часу від останнього балотування В. І. Григоровича в грудні 
1872 р. Отож виникла необхідність у зв’язку із формальним закінченням 
п’ятирічного терміну перебування на посаді нового балотування. 

Воно пройшло у відсутність В. І. Григоровича, який відправився 
до Санкт-Петербургу із науковою метою і перебував там із 11 липня до 
14 жовтня 1875 р.151. 1 серпня питання розглянув історико-філологічний 
факультет і одностайно підтримав кандидатуру свого колеги, а потім вже 
рада університету 4 вересня 1875 р. проголосувала при 17 «за» і 1 «про-
ти» за вибір В. І. Григоровича на нове п’ятиліття, починаючи з 27 серпня 
1875 р.152.

Як вказував В. І. Григорович у листі до ректора, він отримав 6 ве-
ресня телеграму від І. С. Некрасова про своє обрання на нове п’ятиріччя. 
Телеграма була представлена в департамент міністерства народної осві-
ти, а сам він завірив, що виборам підкорився при зобов’язанні залишити 
службу у випадку неспроможності виконувати її або по безсиллю, або 

147 Протоколы... – 1873, 30 мая. – С. 144.
148 Там же. – 1874, 2 марта. – С. 64-66.
149 Там же. – 2 марта. – С. 66.
150 Там же. – 17 окт. – С. 23-24.
151 Там же. – 1876, 22 апр. – С. 48.
152 Там же. – 1875, 4 сент. – С. 181-182.
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по рокам, або із небажання заважати наступнику. Крім того, він попро-
сив надати йому додаткову відпустку ще на місяць для роботи в архівах 
та друкування давньоруської пам’ятки, яка йому належала. Рада, йдучи 
назустріч побажанням В. І. Григоровича, не тільки надала додатковий мі-
сяць, але й зарахувала його у відрядження153.

Історія від’їзду В. І. Григоровича з Одеси до Єлисаветграду з’ясо-
вана не до кінця. У своєму записному зошиті від 10 липня 1876 р. він за-
лишив чернетку свого подання до ради університету із формулюванням 
про визнання неможливості бути корисним університету своєю педаго-
гічною діяльністю, бо відчуваючи приливи крові до голови він вимушено 
припускався упущень по службі154. Однак сам В. І. Григорович у листі до 
московського професора Н. О. Попова від 11 жовтня 1876 р. із Єлисавет-
граду155 і наступник В. І. Григоровича в Новоросійському університеті 
професор О. О. Кочубинський у листах до того ж Н. О. Попова вказували 
на справжню причину розриву з університетом – спробою угрупування 
університетських викладачів прийняти на місце В. І. Григоровича профе-
сора Берлінського університету І. В. Ягіча, яка співпала із імпульсивними 
діями, характерними для одеського професора156. 

1876 р. зовні розпочався для В. І. Григоровича в дусі його обіцянок 
підтримувати свого наступника. Доцент О. О. Кочубинський, що знахо-
дився у закордонному відрядженні до 1 лютого 1876 р., попросив продо-
вжити термін його відрядження до 1 червня. Але потрібно було комусь 
читати замість нього лекції в ці місяці. В. І. Григорович, похваливши ро-
боту О. О. Кочубинського в Європі, зголосився взяти читання лекцій на 
себе157. Проте прийшлось йому пропустити шість лекцій в січні 1876 р. 
внаслідок виконання ним обов’язків присяжного повіреного158.

Різкий і, певною мірою, неочікуваний злам в долі В. І. Григоровича 
відбувся в травні 1876 р. З одного боку, події розвивались у буденному 
ритмі звичного розкладу університетського життя. 6 травня його вибрали 
в попечительську раду при Одеському учбовому окрузі по руській мові і 
словесності159. Тоді ж В. І. Григорович подарував бібліотеці університету 
ряд цінних паперів: літописний збірник ХVІІІ ст., латинський рукопис, 
твори П. П. Шафірова160. 29 травня 1876 р. на раді оголосили про затвер-
дження В. І. Григоровича членом попечительської ради округу і він звіту-
вав про своє відрядження до Санкт-Петербургу в 1875 р.161.
153 Протоколы... – 1875, 18 сент. – С. 199-200.
154 НИОР РГБ. – Ф. 86. – Папка 1. – № 29. – Л. 3 об.
155 Там же. – Ф. 239 (Фонд Н. А. Попова). – Картон 7. – № 49. – Л. 10-11.
156 Там же. – Картон 11. – № 22. – Л. 38-40.
157 Протоколы... – 1876, 19 янв. – С. 2-3.
158 Там же. – 5 февр. – С. 10.
159 Там же. – 6 мая. – С. 59.
160 Там же. – С. 69-70.
161 Там же. – 29 мая. – С. 71, 74.
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Але одночасно на цих же травневих засіданнях ради розглядались 
й інші питання, що стосувались В. І. Григоровича і які носили певною мі-
рою скандальний характер, бо вперше за час існування університету були 
поставлені на раді в такому форматі. 6 травня була заслухана пропозиція 
професора фізико-математичного факультету С. П. Ярошенко162 і про-
фесора юридичного факультету П. П. Цитовича163 про кадрову ситуацію 
на історико-філологічному факультеті. Підтекст ситуації полягав в тому, 
що обидва професори не мали жодного прямого відношення до історико-
філологічного факультету, порівняно недавно, з кінця 1873 р. увійшли до 
складу ради і були в два рази молодше В. І. Григоровича. Разом із тим, 
вони обидва виявилися близькими до ректора Ф. І. Леонтовича, були ам-
бітними особами – перший згодом сам став ректором, а другого переміс-
тили в Сенат до Санкт-Петербургу як прибічника консервативного курсу 
в університетській політиці. 

Сутність пропозиції молодих професорів полягала в необхідності 
запрошення до університету професора В. В. Ягича, який вже працював в 
університеті і залишив його в 1874 р., перейшовши до Берлінського уні-
верситету. С. П. Ярошенко і П. П. Цитович вказували, що в листопаді 
1875 р. на зустрічі міністра народної освіти із викладачами університету 
професор М. П. Смирнов говорив про бажання В. В. Ягича, висловлене в 
листах до нього, повернутись до Одеси. Тому, враховуючи високу наукову 
репутацію В. В. Ягича як лінгвіста і славіста, його викладацький талант, 
той похвальний відзив про нього і те тепле співчуття, з яким міністр сприй-
няв і вислухав заяву М. П. Смірнова, той інтерес, з яким М. П. Смірнов 
говорив про це міністру, те співчуття, з яким увесь історико-філологічний 
факультет віднесеться до повернення В. В. Ягича, можливість інших уні-
верситетів перехопити В. В. Ягича при поширенні звістки про його по-
вернення, вони запропонували історико-філологічному факультету об-
говорити питання про перехід професора В. В. Ягича в Новоросійський 
університет і представити свій висновок в перше вересневе засідання164.

Із подальшого багатослівного, з постійним зверненням до універ-
ситетського уставу, виступу ректора стає зрозумілим оголошення на трав-
невому засіданні ради пропозиції С. П. Ярошенко і П. П. Цитовича. Як 
заявив ректор, його обов’язок полягав у передачі пропозиції факультету. 
Якщо б факультет показав, що пропозиція не має підстав, то тоді можна 
залишити її без наслідків. В іншому випадку він зобов’язаний увійти до 
ради з пропозицією про заміщення вакантного місця. Тому ректор пись-
мово 3-го травня просив історико-філологічний факультет надати на це 

162 Чорна М. П. Ярошенко Семен Петрович // Професори Одеського (Новоросійського) 
університету. – Т. 1. – С. 31-35.

163 Кудінова Л. Ю. Цитович Петро Павлович // Там само. – Т. 4. – С. 367-368.
164 Протоколы... – 1876, 6 мая. – С. 63-65.
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засідання ради інформацію про заходи щодо заміщення вакантної кафед-
ри порівняльної граматики індоєвропейських мов і про зносини факуль-
тету із професором В. В. Ягичем. На це декан відповів, що, по-перше, фа-
культет доручив йому увійти в контакти із магістром порівняльного мо-
вознавства В. Міллером, який у липні закінчить друкування дисертації, а 
по-друге, факультету офіційно нічого не відомо про бажання В. В. Ягича 
увійти до складу факультету на кафедру порівняльного мовознавства і 
тому факультет не вступав у зносини із професором В. В. Ягичем. 

Проте така відповідь декана, на думку ректора, свідчила, що декан 
не дав ходу його пропозиції. Отож він висунув нову пропозицію про роз-
гляд його пропозиції на факультетському зібранні, так як потрібен відгук 
факультету, а не особиста думка декана. Але якщо факультет вважає його 
розпорядження незаконним, таким що не підлягає розгляду факультетом, 
то потрібне відповідне повідомлення з метою подальших розпоряджень 
по справі. Напередодні засідання ректор отримав від декана історико-
філологічного факультету папір з повідомленням, що декану складно до-
повісти факультету пропозицію С. П. Ярошенко і П. П. Цитовича, так 
як воно ще не заслухане в раді. Внаслідок категоричної відмови декана 
доповісти справу факультету, ректор передає її в раду для прийняття за-
ходів з метою, щоб історико-філологічний факультет повідомив усі дані з 
питання і подав висновок до вересневого засідання ради.

Після обговорення на голосування було поставлене питання: 
приймає чи відхиляє рада пропозицію ректора просити історико-філо-
логічний факультет повідомити пояснення по справі, піднятій пропози-
цією П. П. Цитовича і С. П. Ярошенко, до першого вересневого засідан-
ня. Внаслідок голосування більшістю голосів (10 проти 6-ти) пропозиція 
ректора була відхилена165.

Тобто виявилось, що факультет не тільки не проявив відкритого ба-
жання прийняти знову професора В. В. Ягича, але й не підтвердив попере-
дньої позиції професора М. П. Смірнова. У результаті факультет спочатку 
спробував відсторонитись від некоректної пропозиції сторонніх молодих 
професорів, які явно діяли за певним сценарієм. Коли це не вийшло, фа-
культет зайняв більш рішучу позицію, вказуючи на заангажованість дій 
ректора Ф. І. Леонтовича. Протидія факультету привела і до відмови ради 
підтримати рішення, яке активно «продавлював» ректор. Характерно, 
що при голосуванні в раді ректора не підтримали ні С. П. Ярошенко, ні 
П. П. Цитович.

Однак на цьому справа не закінчилась. Розвиток подальших подій 
засвідчив продовження політики ректора іншими методами. У результаті 
29 травня В. І. Григорович подав раді прохання про звільнення його від 
зайнятої ним посади. Проте рада, зважаючи на високі наукові позитивні 

165 Протоколы... – 1876, 6 мая. – С. 66-69.
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якості та корисну педагогічну діяльність, попросила В. І. Григоровича за-
лишитись на службі166.

Здавалось все повторюється як в попередні рази – В. І. Григоро-
вич відмовляється від служби, його вмовляють і він залишається. Але на 
цей раз новий чинник, який власне й привів до такої ситуації – претензії 
В. В. Ягича на кафедру, підтримані в міністерстві, стали зрештою тим 
додатковим аргументом, який тиснув на В. І. Григоровича, заставляючи 
приймати остаточне рішення.

Про це свідчить заслухана на раді університету 18 серпня пропо-
зиція попечителя Одеського учбового округу від 11 червня за № 4166. 
До неї долучалась копія рішення ради міністра народної освіти, яка на 
своєму засіданні 21 травня 1876 р. обговорила справу за піднятими ко-
лишнім професором Новоросійського університету В. В. Ягичем питан-
ням. У свій час вони були схвалені радою Новоросійського університету 
і стосувались включення порівняльної граматики індоєвропейських мов 
до числа допоміжних предметів при іспитах на ступінь магістра і доктора 
грецької, римської і слов’янської філології, як і на звання вчителя давніх 
мов гімназії та включення церковнослов’янської мови в програму іспитів 
з порівняльного мовознавства167. Хоча вона була прийнята тільки до відо-
ма і передана до виконання по другому питанню в історико-філологічний 
факультет, однак, вона засвідчила ту зацікавленість в особі В. В. Ягича, 
що проявилась на рівні міністерства весною 1876 р. і відлунням відби-
лась в Одесі в травні.

Бо тут же, на цьому засіданні 18 серпня була заслухана нова до-
повідна записка В. І. Григоровича, у якій він заявив, що прохання про 
звільнення з посади викликано розумінням неможливості бути корисним 
університету своєю педагогічною діяльністю. Далі він пояснив: «… від-
чуваючи приливи крові до голови, я змушений робити упущення по служ-
бі, які мали вже шкідливий вплив і на окремі мої заняття». Аргументи 
В. І. Григоровича були не надто переконливі, але тепер та ж сама рада ви-
рішила дати хід проханню професора В. І. Григоровича про відставку168.

За інерцією В. І. Григорович продовжував засідати та голосувати в 
раді університету 28 серпня, 7 і 16 вересня, 7 жовтня. І тільки 7 жовтня 
все остаточно розставилось по своїм місцям. Членам ради повідомили 
представлення попечителя округу від 30 вересня, що наказом управи-
теля міністерства народної освіти від 18 вересня звільнено професора 
В. І.  Григоровича169. Декількома позиціями пізніше на тому ж засіданні 
розглянули подання історико-філологічного факультету про вибори про-
фесора Берлінського університету В. В. Ягича на посаду ординарного 

166 Протоколы... – 29 мая. – С. 74.
167 Там же. – 18 авг. – С. 93-95.
168  Там же. – 1876, 18 авг. – С. 96.
169 Там же. – 7 окт. – С. 120-121.
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професора кафедри слов’янської філології, вакантну за виходом у від-
ставку професора В. І. Григоровича. Балотування дало наступний резуль-
тат: «за» – 20  голосів, «проти» – 4 голоси170.

Таким чином, упродовж декількох місяців, кафедра слов’янської 
філології, історико-філологічний факультет, Новоросійський університет 
у цілому залишились на декілька років без ординарного професора, бо 
заставивши піти у відставку одного із провідних європейських славістів 
вони не отримали іншого. В. В. Ягич так не покинув Берлінський універ-
ситет і не останню роль в неповерненні до Одеси могли відіграти обста-
вини його скандальних виборів.

Запізнілим визнанням чи то заслуг В. І. Григоровича, чи то своєї 
провини стало його обрання 21 жовтня того ж року почесним членом 
Імператорського Новоросійського університету 19-ма голосами «за» 
і 1-м «проти». Між іншим, декан історико-філологічного факультету 
І. С. Некрасов клопотався про це ще 18 серпня, коли давали відставку. 
Симптоматично, що серед дев’яти ініціаторів висунення В. І. Григорови-
ча в почесні члени були й автори пропозиції щодо кадрової ситуації на 
історико-філологічному факультеті С. П. Ярошенко і П. П. Цитович171.

Однак це навряд чи могло приглушити біль несподіваної відстав-
ки, незважаючи на те, чи була вона вимушеною чи добровільною. Тому 
від’їзд В. І. Григоровича із Одеси, міста, яке подарувало йому новий 
сплеск діяльності, але й одночасно гірко розчарувало, був майже законо-
мірним. Саме у Єлисаветграді, в оточенні близьких за настроями людей, 
В. І. Григорович сподівався знайти душевний спокій, необхідний для за-
вершення розпочатих, але так і не доведених до кінця праць. Крім того, у 
його планах передбачалось розгортання масштабних робіт по вивченню 
південноукраїнського краю із залученням місцевих кадрів172. Однак доля 
судила інакше. Раптова лихоманка привела В. І. Григоровича до смерті 
19 грудня 1876 р. В Єлиcаветграді його й поховали. 

Проте епізод скандальної відставки не зміг затьмарити образ 
В. І. Григоровича в очах одеської університетської викладацької та сту-
дентської спільноти. У лютому 1892 р. Історико-філологічне товариство 
при Новоросійському університеті просило правління Імператорського 
Новоросійського університету на встановлення бюсту В. І. Григоровича 
в бібліотеці університету173. Головний бюст В. І. Григоровича, виготов-
лений знаним одеським скульптором Б. Едуардсом встановили в жовтні 
1892 р. в Єлиcаветграді, коли зібрали достатньо грошей на відкриття 
пам’ятнику одеському професору.

170 Протоколы. – С. 121-122.
171 Там же. – 21 окт. – С. 186-187.
172 Чернишенко І. Віктор Григорович у Єлисаветграді. За спогадами Михайла Завадсь-

кого // Рідна школа. – К., 1999. – № 7-8. – С. 21-22.
173 Алексеенко М. В. Указ. соч. – С. 19-20.
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У багатьох, хто писав про В. І. Григоровича виникала думка, що іс-
нувала якась загадка, чому така талановита людина, як В. І. Григорович, 
наукове життя якої розпочиналось так прекрасно, несподівано втратила 
свій великий дослідницький потенціал174. Але недаремно В. І. Григоро-
вич називав себе «антикваром». Він усвідомлював власний потяг свого 
життя, спрямований більше на пошук нового, ніж на його осмислення. 
Думки науковця летіли вперед, не озираючись вже на здобуте.

Через усе життя В. І. Григорович проніс прагнення до скарбів 
знань. Спочатку це було просто їх накопичення в процесі навчання: 
Уманське училище, Харківський університет, Дертпський університет, 
Казанський університет, де знову прийшлось опановувати нову науку 
слов’янознавства і здавати магістерські екзамени. У Казані визначився 
подальший життєвий шлях В. І. Григоровича – шлях науковця-славіста. 
Він привів до землі південних та західних слов’ян, спрямував на пошук 
слов’янських скарбів – рукописів, книжок, свідоцтв історичного і філоло-
гічного буття слов’янського світу. Його наполегливість зберегла для люд-
ства слов’янські пам’ятки – безцінні скарби, що, як показала подальша 
історія тих регіонів, були б втрачені.

Наступні роки в Казанському і Новоросійському університетах 
були потрачені на збереження для російської науки віднайдених ним 
перлин давньослов’янської писемності, забезпечення пріоритету росій-
ських вчених у вивченні надзвичайно цінних джерел. Проте суспіль-
ні умови не сприяли розквіту його таланту, не дали можливості вивес-
ти у світ та відшліфувати накопичені ним наукові багатства. До того ж, 
душа його була неспокійна, бо все життя він присвятив пошукам скарбів 
давньослов’янської писемності, але вважав, що потрібного так і не знай-
шов. А провінційне оточення Казані й особливо Одеси не було готове 
сприйняти значимість наукової праці, вбачаючи в університеті тільки ща-
бель адміністративної кар’єри. 

На цьому тлі тим більш відтіняється уся важливість діяльності 
В. І. Григоровича. Він не тільки передавав знання, не тільки збирав та 
накопичував письмові скарби, але й радо ділився ними. Подарована ним 
Імператорському Новоросійському університету слов’янська бібліотека 
засвідчила широту та благородство душі людини науки.

174 Франчук В. Вказ. праця. – С. 161.
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СЛОВ’ЯНСЬКА КНИГОЗБІРНЯ В. І. ГРИГОРОВИЧА – 
НАУКОВІ ПОШУКИ ВЧЕНОГО 

В історії Одеського національного університету імені І. І. Мечни-
кова ім’я Віктора Івановича Григоровича – одного з фундаторів вітчизня-
ної славістики, книгознавця, педагога та діяча освіти – займає почесне 
місце. Однак досі залишається маже недослідженою пам’ятка історії та 
культури ХІХ ст. – зібрана В. І. Григоровичем славістична бібліотека, що 
зберігається у Відділі рідкісних книг та рукописів Науковій бібліотеки 
Одеського університету.

Книгозбірня Одеського національного університету імені І. І. Меч-
никова веде свою історію від бібліотечного зібрання Рішельєвського лі-
цею, що був заснований у 1817 р. Формування книжкових фондів ліцею 
тривало протягом усього періоду існування цієї установи. Усі зміни в біб-
ліотеці були пов’язані з реформуванням самого навчального закладу. 

На момент перетворення Рішельєвського ліцею на Новоросійський 
університет 1 (13) травня 1865 р. «Фундаментальный каталог библиотеки 
Ришельевского лицея» налічував 11.298 назв1. Офіційні звіти Новоросій-
ського університету свідчать про дещо іншу кількість збережених книг: 
12.410 назв у 28.505 томах2. Крім фундаментальної бібліотеки Рішельєв-
ського ліцею до складу Новоросійського університету надійшла студент-
ська бібліотека, що складалася з 2.786 назв у 4.930 томах3. 

1 Фундаментальный каталог библиотеки Ришельевскаго лицея с 1 генваря 1861 года 
[Рукопись]. – Л. 201.

2 Краткий отчет о состоянии и действиях императорского Новороссийского универ-
ситета в 1865/1866 академическом году / сост. В. Орловым // Годичный торжествен-
ный акт в императ. Новороссийском университете 30-го августа 1866 г. – Одесса, 
1866. – С. 36; Державний Архів Одеської Області (далі – ДАОО). – Ф. 45 (Ново-
російський університет). – Оп. 23 (1865). – Спр. 4. – Арк. 1 ; Шестериков П. С. Пос-
тановка библиотечного дела в университетских и некоторых других библиотеках 
России. – Одесса : «Коммерческая» тип. Б. И. Сапожникова, 1915. – С. 166.

3 Шестериков П. С. Указ. соч. – С. 254.
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Основну частину ліцейської книгозбірні складали навчальні посіб-
ники з різних дисциплін, більшість із яких викладалась у Рішельєвському 
ліцеї: історія, математика, російська мова та література, іноземні мови та 
світова література, статистика, природничі та сільськогосподарські нау-
ки, медицина, право та ін. Значна кількість примірників з колекції біб-
ліотеки Рішельєвського ліцею належала до рідкісних із цінних видань 
XVI-XVIII ст.: твори античних авторів як в оригіналі, так і в перекладах, 
твори європейської літератури, видання з історії різних народів, ботанічні 
та зоологічні видання, описи подорожей тощо. 

Перетворення Рішельєвського ліцею на вищий навчальний заклад, 
що відрізнявся більш складною структурою, передбачало реформування і 
його підрозділу – бібліотеки. У першу чергу, у зв’язку з відкриттям нових 
кафедр і збільшенням кількості викладачів і студентів у новому універси-
теті в Одесі було необхідно збільшити кількість навчальної літератури та 
розширити її репертуар. 

Хоча основний шлях поповнення будь-якої навчальної бібліоте-
ки – це централізована закупівля літератури, важливу роль у формуванні 
біб ліотеки Рішельєвського ліцею відіграли й приватні книжкові дари, що 
були здійснені різними особами на користь навчального закладу. Згідно з 
традицією Рішельєвського ліцею дарувальники відзначались у періодич-
них виданнях навчальної установи, таких як «Речи, произнесенные в тор-
жественном собрании Ришельевского лицея» 1838-1844 рр., «Годичные 
акты в Ришельевском лицее» 1845-1856 рр. та «Торжественные акты Ри-
шельевского лицея» 1857-1864 рр. Книжкові дари завжди розпорошува-
лися у фонді ліцейської бібліотеки. 

Традиція дарування книг приватними особами була продовжена в 
Новоросійському університеті, про що свідчать протоколи та «Годичные 
торжественные акты в Императорском Новороссийском университете»4.

Початок практики створення іменних книжкових фондів у бібліоте-
ці Одеського університету було покладено даром вченого-славіста Вікто-
ра Івановича Григоровича (1815-1876). Цей дар зберігається як «Відділ 
зі слов’янської філології професора В. І. Григоровича» з самого почат-
ку існування університетської бібліотеки. Але, строго кажучи, професор 
В. І. Григорович передав бібліотеці більшу частину книг у жовтні 1864 р., 
ще до відкриття університету. 1 (13) травня 1865 р., у день офіційного 
відкриття Новоросійського університету, В. І. Григоровичем було пода-
ровано 55 слов’янських рукописів і 6 книг5. Впродовж 60-70-х рр. XIX ст. 

4 Протоколы заседаний совета императ. Новороссийского университета. – Одесса : в 
Гор. тип. Алексомати, [1865]. – С. 12-13.

5 Каталог рукописей Императорского Новороссийского университета [Рукопись]. – 
Л. 3-8.
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вчений неодноразово поповнював свій дар університетській бібліотеці6. 
У цілому «Відділ зі слов’янської філології професора В. І. Григоровича» 
складався з 795 творів у 889 томах. Рукописи, що були подаровані славіс-
том, надійшли до окремого каталогу бібліотеки.

Більша частина славістичної бібліотеки була зібрана В. І. Гри-
горовичем під час подорожі слов’янськими землями в 1844-1847 рр. У 
30-ті рр. ХІХ ст. у Російській імперії були засновані кафедри історії та 
літератури слов’янських наріч у Московському, Санкт-Петербурзькому, 
Казанському та Харківському університетах. Особливістю цього періоду 
російської славістики було відкриття та накопичення історичного, філо-
логічного, лінгвістичного й етнографічного матеріалу, опис рукописів, 
обробка слов’янських текстів, складання словників, граматик, фольклор-
них зібрань. Міністерство народної освіти Російської імперії вважало, що 
найкращим засобом підготовки викладачів-славістів для подібних кафедр 
буде організація поїздок молодих вчених за кордон для ознайомлення з мо-
вами, літературою та історією слов’ян. Серед обраних міністерством на-
родної освіти дослідників був і молодий викладач Казанського універси-
тету В. І. Григорович. На перший план у програмі своєї наукової подорожі 
він поставив відвідування маловідомих на той час куточків слов’янського 
світу та дослідження пам’яток слов’янської старовини7. Славіст вважав, 
що «приготовить себя к удовлетворительному исполнению возложенн-
ной на меня обязанности преподавателя будет главной целью всех моих 
трудов во время путешествия»8. Під час подорожі молодий вчений від-
відав Константинополь, Салоніки, Афон, Македонію, Болгарію, Валахію, 
Банат, Угорщину, Австрію; після цього – Крайну, Далмацію, Чорногорію, 
Хорватію і Славонію; потім – Моравію та Чехію, а на зворотному шляху 
проїхав через Дрезден, Лейпциг, Берлін і Кенігсберг. 

Для наукової подорожі слов’янськими країнами В. І. Григоровичем 
був складений спеціальний план. Цей план кілька разів змінювався9, але 
завжди вихідним пунктом його виступала Одеса. Славіст писав: «Одессу 
поставил бы я точкою отправления. Здесь, мне кажется, успешнее чем 
где либо могу предварительно усовершенствоваться в италианском и 
новогреческом языках и приобрести некоторые сведения в волошском. 

6 Дарители Научной библиотеки Одесского (Новороссийского) университета (1865-
1920) : материалы к истории Одесского Национального университета им. И. И. Меч-
никова / сост. Е. В. Бережок, Е. В. Полевщикова, Е. В. Савельева [и др.]. – Одесса : 
Астропринт, 2005. – С. 61.

7 Григорович В. И. План путешествия по славянским землям // Русский филологичес-
кий вестник. – Варшава, 1883. – № 3. – С. 39.

8 Григорович В. И. Донесения В. И. Григоровича об его путешествии по славянским 
землям. – Казань : типо-литогр. Императ. ун-та, 1915. – С. 26.

9 Петровский Н. Путешествия В. И. Григоровича по славянским землям // Жур-
нал Министерства народного просвещения. – Новая серия. – 1915. – Ч. 59, окт. – 
С. 211-212.
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Знакомство с этими языками, облегчит путешествие по южным стра-
нам и, быть может, доставить случай пояснить много темных вопросов 
как в изучении языков, так и в истории южных славян. Сверх того в 
Одессе представится без сомнения случай приобрести много сведений, 
нужных путешественнику по Европейской Турции. Довольно упомянуть 
о пребывании здесь образованных булгар, чтобы увериться в важности 
избираемого мною исходного пункта…»10.

Уперше В. І. Григорович прибув до Одеси 15 або 16 липня 1844 р.11 
і затримався до 20 серпня. Враження про місто на північному березі Чор-
ного моря в молодого казанського вченого склалися досить суперечли-
ві. У  літературі вказується, що славіст був від Одеси в захваті12. Однак, 
за свідченням Н. М. Петровського, у щоденнику самого В. І. Григоро-
вича місто отримало досить суперечливу характеристику13. «Торговые 
интересы поглощают все прочее», – так писав молодий славіст про Оде-
су14. В. І. Григорович зацікавився наявністю слов’янських книг в Одесі, 
про брак яких незабаром і повідомив свого покровителя М. М. Мусіна-
Пушкіна15. Перебуваючи в місті, В. І. Григорович оглянув музей Товари-
ства старожитностей, публічну та ліцейську бібліотеки16, познайомився з 
багатьма південними слов’янами, що мешкали у місті. У своїх донесеннях 
вчений-славіст згадував болгар-вихованців Рішельєвського ліцею, бол-
гарського торговця Д. М. Торжкова, племінницю чорногорського владики 
А. І. Сироїці, відомого діяча болгарського відродження Василя Априлова, 
представників родини Палаузових, письменника Х. З. Княжеського та ін. 
Серед його нових знайомих виявилися й викладачі Рішельєвського ліцею 
К. П. Зеленецький, М. Н. Мурзакевич, І. Г. Михневич, П. О. Симонович, 
попечитель Одеського навчального округу Д. М. Княжевич (який дозво-
лив користуватися молодому казанському вченому своєю бібліотекою), 
голова Одеського статистичного комітету А. О. Скальковський і бібліоте-
кар графа М. С. Воронцова Петерсон. 

Через пропозицію бібліотекаря Петерсона оглянути книгозбірню 
Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора В. І. Григоро-
вич навіть відклав свій від’їзд до Константинополя до 20 серпня 1844 р. 
Вчений записав у своєму щоденнику: «… Не могу довольно нахвалиться 
благосклонной готовностью г-на Петерсона ознакомить меня с примеча-
тельнейшей в России библиотекою первого русского вельможи. В числе 

10 Григорович В. И. План путешествия... – С. 39.
11 Григорович В. И. Донесения... – С. 37 ; Петровский Н. Указ. соч. – Ч. 59, окт. – 

С. 223.
12 Кочубинский А. Ян Амос Коменский, В. И. Григорович : две речи А. Кочубинского. – 

Одесса : тип. Шт. войск Одес. воен. окр., 1893. – С. 31.
13 Петровский Н. Указ. соч. – Ч. 59, окт. – С. 223-224.
14 Григорович В. И. Донесения… – С. 39.
15 Петровский Н. Указ. соч. – Ч. 59, окт. – С. 224.
16 Григорович В. И. Донесения… – С. 37.
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двенадцати тысяч книг и в богатейшем собрании карт нашел и я полезные 
для себя материалы…»17. В іменному книжковому фонді родини Ворон-
цових, що також зберігається в Науковій бібліотеці Одеського національ-
ного університету імені І. І. Мечникова, знаходиться примірник видання 
В. І. Григоровича «Опыт изложения литературы словен в ея главнейших 
эпохах» (Казань, 1843) із помітками автора олівцем. Вочевидь, молодий 
славіст передав свою книгу для майоратної бібліотеки родини Воронцо-
вих на знак пошани за можливість відвідати таку відому в Російській ім-
перії приватну книгозбірню.

У цьому дослідженні основна увага наділена важливим моментам 
формування бібліотеки вченого-славіста, що нині зберігається в Науковій 
бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 
Основними джерелами роботи слугували: 1) матеріали Державного Ар-
хіву Одеської Області (фонд 45 – Новоросійський університет); 2)  опуб-
ліковані свідчення сучасників В. І. Григоровича; 3) відомості самого 
В. І. Григоровича, представлені в працях і щоденниках славіста; 4)  офі-
ційна документація бібліотеки Одеського національного університету 
(«Фундаментальный каталог библиотеки Ришельевского лицея с 1 ген-
варя 1861 г.», «Фундаментальный каталог библиотеки Новороссийского 
университета с 1865 г.», «Каталог рукописей Императорского Новоро-
сийского университета»); 5) перегляд «Відділу зі слов’янської філології 
професора В. І. Григоровича», що зберігається у Відділі рідкісних книг 
та рукописів Наукової бібліотеки Одеського національного університету, 
de visu.

Пробувши за кордоном близько трьох років (з 1844 по 1847 рр.), 
В. І. Григорович придбав велику кількість слов’янських книг та руко-
писів. Значна частина цих книг та рукописів була відправлена В. І. Гри-
горовичем до Казані через Одесу. Так, у дослідженні казанського сла-
віста Н. М. Петровського вказується, що протягом липня 1845 – жовтня 
1847 рр. слов’янські видання та рукописи В. І. Григоровича знаходились 
у Рішельєвському ліцеї в Одесі18. 

Першу частину придбаних книг вчений відправив із Солуні (Фесса-
лонік) до Константинополя, звідки їх повинні були переслати до Казані. 
До упакованого вантажу був долучений «Список книг и манускриптов, 
доставленних от магистра Григоровича», за яким туди входило 18 друко-
ваних болгарських книг, 12 рукописів, 2 рукописні книги, 25 друкованих 
книг різними мовами та 13 найменувань різних предметів19. Попечитель 
Казанського навчального округу М. М. Мусін-Пушкін просив голову ро-
сійської місії в Константинополі В. П. Титова запечатати речі В. І. Григо-

17 Петровский Н. Указ. соч. – Ч. 59, окт. – С. 230 ; Григорович В. И. Донесения… – 
С. 43.

18 Петровский Н. Указ. соч. – Ч. 60, дек. – С. 228-230.
19 Там же. – С. 225-227.
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ровича печаткою місії та переслати їх до Одеси директору Рішельєвсько-
го ліцею. Далі вантаж повинні були відправити до Казані. Прохання про 
пересилання вантажу було направлене з Казанського університету до Рі-
шельєвського ліцею 5 травня 1845 р., відповідь надійшла тільки 2 жовтня 
1845 р. Директор Рішельєвського ліцею О. Г. Петров писав: «…В июле 
месяце прибыли в Одессу путешествовавшие по Востоку магистры Ка-
занскаго университета Диттель и Березин и по истребовании из таможни 
бывших при них ящиков с книгами и иными вещами, большею частию 
относящимися к ученым коллекциям, доставили их в лицей раскрытыми, 
и просили меня изустно сделать распоряжение об укупорке сих книг и 
вещей в ящики и об отправке оных в Казанский университет, обещая при-
том отнестись ко мне о сем письменно с приложением списка книг и ве-
щей, но сего не исполнили и выехали из Одессы…»20. За вказівкою дирек-
тора Рішельєвського ліцею книги спакували, але вантаж не відправляли 
без дозволу ректора Казанського університету. Тільки 6 лютого 1846 р., 
після тривалого листування директора Рішельєвського ліцею з ректором 
Казанського університету, до Казані були доставлені «…оставленные ма-
гистрами Диттелем и Березиным книги, ученые коллекции, гробницы му-
мий, древности и другие вещи в шести ящиках…»21.

Друга частина вантажу з книгами В. І. Григоровича була залишена 
ним у російському генеральному консульстві в Бухаресті у квітні 1846 р. 
для відправки до Казані. Книги В. І. Григоровича прибули до Одеси і, 
незважаючи на неодноразові звернення Казанського університету та по-
печителя Казанського навчального округу до директора Рішельєвського 
ліцею, залишалися в Одесі. Тільки 27 листопада 1847 р., уже перебува-
ючи в Казані, славіст отримав і цю частину своїх книг22. Затримання з 
відправленням з боку Рішельєвського ліцею було пов’язане з побоюван-
нями, що Казанський університет ігноруватиме оплату транспортування 
вантажу з Одеси до Казані, як це вже було у випадку з першою частиною 
книг В. І. Григоровича23. 

Повернувшись у 1847 р. із закордонної подорожі до Казані, В. І. Гри-
горович продовжив роботу на кафедрі історії та літератури слов’янських 
наріч місцевого університету, протягом 1848 р. читав лекції у Москов-
ському університеті, а в 1849 р. повернувся до Казані24.

Згодом В. І. Григорович дійшов висновку, що умови вивчення 
слов’ян, особливо південних, могли б бути більш сприятливими в ближчих 
до Балканського півострову центрах, ніж Казань. Незважаючи на власне 

20 Петровский Н. Указ. соч. – Ч. 60, дек. – С. 228.
21 Там же. – С. 229.
22 Там же. – С. 231.
23 Там же. – С. 229.
24 Матвеева Л. Виктор Григорович – первый украинский славяновед-византолог 

(1815-1876). – Киев : Стилос, 2010. – С. 75.
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неоднозначне ставлення до Одеси, казанський славіст був упевнений, що 
саме це місто – не тільки найбільший центр південнослов’янської емігра-
ції та зв’язків південних слов’ян із Росією, але й місце, у якому можна вес-
ти вивчення важливих в історичному відношенні місцевостей південної 
Росії, близької до слов’ян Балканського півострова25. Уже в 1860 р. в особ-
ливій доповідній записці колишньому попечителю Казанського навчаль-
ного округу П. П. Вяземському вчений доводив важливість заснування 
кафедри слов’янської філології «з візантійським фоном» у Рішельєвсько-
му ліцеї, оскільки подібна робота в галузі візантійсько-слов’янських на-
укових питань повинна й може бути виконана саме в Одесі26. В. І. Григо-
рович вважав, що викладачеві слов’янської філології на півдні необхідно 
займатися, поряд із вивченням слов’ян, візантійською та румунською фі-
лологією й історією. Бажання заснувати подібну кафедру в Григорови-
ча спиралося й на переконання, що «…в деле просвещения, особенно 
в щекотливом вопросе о народностях, нужно давать место частным на-
правления, и, не подавляя их, возвышаться над ними, пробуждая высшие 
потребности… Кафедра славянской филологии, имея целью усиливать 
безпристрастное изучение языка и быта народов, будет не проповедницей 
распрей, но мирным органом науки, ведущей к соглашению»27.

Новоросійський університет було відкрито 1 (13) травня 1865 р., 
В. І. Григорович очолив кафедру історії та літератури слов’янських наріч 
і став першим деканом історико-філологічного факультету нового вищо-
го навчального закладу. Хоча Міністерство народної освіти вже в 1863 р. 
вважало саме В. І. Григоровича кандидатом на посаду професора цієї ка-
федри в Новоросійському університеті, вчений-славіст хотів бути оста-
точно впевненим в отриманні цього місця. Тому В. І. Григорович у 1864 р. 
запропонував попечителю Одеського навчального округу А. А. Арцимо-
вичу прийняти від нього в дар майбутньому університету зібрання книг зі 
слов’янської філології в кількості 646 назв. При цьому В. І. Григоровичем 
були висунуті дві умови зберігання та використання подарованих книг: 
1)  щоб із цього зібрання був у бібліотеці заснований особливий відділ 
і 2) щоб жертводавець мав право користуватися як цим відділом, так і 
взагалі всією університетською бібліотекою нарівні з професорами уні-
верситету28. Російський імператор Олександр II 3 листопада 1864 р. ви-

25 Попруженко М. Г. В. И. Григорович в Одессе // Собрание сочинений Виктора Ива-
новича Григоровича (1864-1876). – Одесса : «Экономическая» тип., 1916. – P. II ; 
Сергеев В. И. Исторические взгляды В. И. Григоровича. – Казань : изд-во Казанского 
ун-та, 1978. – С. 20.

26 Попруженко М. Г. Указ. соч. – P. III ; Успенский Ф. И. Воспоминания о В. И. Григо-
ровиче. – Одесса : типо-литогр. Шт. Одес. воен. окр., 1890. – С. 19.

27 Александров А. Памяти Виктора Ивановича Григоровича (30 апр. 1815 – 19 дек. 
1876 г.) // Русский филологический вестник. – Варшава, 1902. – Т. 47. – С. 233.

28 Маркевич А. И. Двадцатипятилетие императорского Новороссийского университе-
та. – Одесса : Экономическая тип., 1890. – С. 126.
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дав іменний указ, що був прочитаний Сенату міністром народної освіти, 
за яким «…из книг, принесенных в дар Новороссийскому университету 
Григоровичем, составить на вечные времена в библиотеке помянутого 
университета особый отдел под названием «Отдел славянской филоло-
гии профессора В. И. Григоровича»29. Ця подія сприяла тому, що важливі 
та численні книжкові дари бібліотеці Новоросійського університету від 
відомих осіб, учених, громадських та політичних діячів з цього часу по-
чали зберігатись окремо у фондах книгозбірні, а іменні книжкові фонди 
бібліотеки почали розглядатися як історико-культурна одиниця.

Символічно, що в день відкриття Новоросійського університету 
В. І. Григоровичем були подаровані стародруки та рукописи XI-XVIII ст. 
(всього 61 од.). У донесенні Григоровича вченій раді Новоросійського 
уні верситету від 2 травня 1865 р. писалось про таке: «…приняв благо-
склонно собрание печатных пособий по науке славянской филологии, 
начальство Императорского Новороссийского университета поощри-
ло его к приношению, которое он желал бы сделать принадлежностью 
историко-филологического факультета. Убежденный, что краеугольным 
камнем его деятельности будет изучение прошедшего быта русского и 
вообще славянского, г. профессор предлагает от себя 61 № рукописей, 
отрывков рукописей (fragmenta) и старых редких книг». При цьому про-
фесор В. І. Григорович просив раду університету дозволити читачам ко-
ристуватися рукописами та книгами тільки у приміщенні бібліотеки30. 
У протокол вченої ради від 4 травня 1865 р. зазначено: «…профессору 
Григоровичу принести от имени совета искреннейшую благодарность 
за пожертвование, а рукописи и редкие книги сдать в библиотеку, в «от-
дел по славянской филологии профессора В. И. Григоровича» и хранить 
согласно выраженному жертвователем желанию»31. Подаровані книги 
увійшли до книжкового каталогу бібліотеки, а рукописи вченого-славіста 
були занесені до окремого «Каталога рукописей Императорского Ново-
российского университета». 

Книжки з дару В. І. Григоровича були розподілені бібліотекаря-
ми Новоросійського університету за такими тематичними розділами: 
1. Словники – 48; 2. Граматики – 138; 3. Історія – 117; 4. Побутові (у 
цьому розділі знаходяться книжки з етнографії, міфології, фольклору) – 
145; 5. Історія літератури – 70; 6. Слов’янська література – 128. Усього 
646 творів у 732 томах32. В. І. Григорович неодноразово поповнював свій 
29 Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. – СПб. : в тип. 

II отд-ния е. и. в. канцелярии, 1867. – Т. 39 (1864), отд. 2. – № 41409 ; Попружен-
ко М. Г. Указ. соч. – P. IV.

30 Протоколы… – [1865]. – С. 13.
31 Там же. – С. 14.
32 Павлюк Н. В. Отдел славянской филологии профессора В. И. Григоровича в На-

учной библиотеке Одесского государственного университета [Рукопись]. – Архив 
В. С. Фельдмана и О. Ю. Ноткиной. – К. 14. – Д. 52. – Л. 62.
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дар, про що свідчать збережені дані в протоколах ради Новоросійського 
університету33 та штамп бібліотеки Новоросійського університету на де-
яких книгах (більша ж частина книг відзначена штампом Рішельєвсько-
го ліцею). На момент звільнення славіста з університету в 1876 р. «Від-
діл слов’янської філології професора В. І. Григоровича» налічував уже 
795 назв у 889 томах (причому кількість конволютів не враховувалась).

Розбір книг славістичної бібліотеки професора В. І. Григоровича 
в бібліотеці університету не відрізнявся особливою ретельністю та про-
думаністю. У кожному розділі, на які подаровані книги були розподілені 
для зручності їх використання бібліотекарями та читачами, є достатня 
кількість примірників, яка не має за своїм змістом жодного відношення 
до тематики розділу. Прийом книг слов’янської бібліотеки В. І. Григоро-
вича Рада Рішельєвського ліцею 8 грудня 1864 р. доручила професору 
математики Корнелію Івановичу Карастельову, який прийняв їх того ж 
дня. Розбір книг і розстановлення їх у шафах проводилася протягом 1864-
1865 рр. спеціально найнятими для цієї роботи людьми, потім австрій-
ським підданим Рубелем, що завершив усю роботу до 15 квітня 1865 р.34 

Як вже згадувалось, у день відкриття Новоросійського університету 
В. І. Григорович подарував 55 рукописів, про що свідчить запис у «Ката-
логе рукописей Императорского Новороссийского университета». Упро-
довж 1869-1876 рр. професором В. І. Григоровичем було подаровано ще 
чотири рукописи. Таким чином, згідно з даними «Каталога рукописей Им-
ператорского Новороссийского университета», загальна кількість подаро-
ваних Григоровичем рукописів становить 59 одиниць, ще два рукописи 
були куплені університетом у славіста. Але зараз усі ці рукописи зберіга-
ються в Одеській національній науковій бібліотеці ім. М. Горького.

Ця ситуація пов’язана з реорганізацією вищої школи Одеси та біб-
ліотеки університету як складової частини університету. Згідно з Поста-
новою Ради Народних Комісарів УРСР від 1 серпня 1930 р. Цент ральна 
Наукова Бібліотека м. Одеси (ЦНБ, колишня бібліотека Новоросій-
ського університету) влилася до складу Одеської Державної бібліоте-
ки, об’єднавшись з Одеською публічною (зараз – Одеська національна 
науко ва бібліотека ім. М. Горького) й Українською державною бібліотека-
ми (зараз – Одеська обласна наукова бібліотека імені М. Грушевського). 
Слов’янські рукописи з дару В.  І. Григоровича разом із музейним фон-
дом колишньої ЦНБ увійшли до складу колишньої Одеської публічної 
бібліотеки, де залишились і після відновлення Одеського університету 
в 1933 р. Рукописи з дару вченого-славіста свого часу вже послужили 
об’єктом дослідження для відомого одеського історика та бібліографа 
Ф. Є. Петруня, який присвятив їм свою працю «З історії збирання руко-
писів на Балканському півострові: до 80-ліття «Очерка путешествия по 

33 Протоколы… – 1876. – С. 70.
34 Маркевич А. И. Указ. соч. – С. 127.
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Европейской Турции»35. Займався вивченням рукописів В. І. Григоровича 
й В. М. Мочульський у 1890 р.36. Цінні та рідкісні свідчення історії та 
писемності південних слов’ян, що зберігаються в Одеській національній 
науковій бібліотеці ім. М. Горького, можуть стати об’єктом і сучасного 
докладного дослідження. 

Нещодавно у фонді Наукової бібліотеки Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова вдалося виявити ще один примірник 
рукопису з дару професора В. І. Григоровича. Належність рукопису до по-
дарованих Новоросійському університету славістом підтверджується за-
писом у «Каталоге Фундаментальной библиотеки Ришельевского лицея», 
куди він був помилково записаний разом із книгами. Виявлений рукопис 
латинською мовою не має титульного аркушу та являє собою тлумачний 
словник, написаний або переписаний у XVIII ст., де за допомогою цитат 
зі Священного Писання подано тлумачення того чи іншого етичного по-
няття. Таким чином, усього подарованих славістом рукописів налічува-
лось 60 одиниць, у фонді університетської бібліотеки нині зберігся лише 
останній з них. 

Сама ідея збирання книг з історії, філології та літератури слов’ян 
з’явилася в В. І. Григоровича ще до початку його подорожі слов’янськими 
землями. Можливо, цьому сприяло знайомство молодого дослідника зі 
слов’янською бібліотекою О. М. Бодянського, частину якої останній 
передав Московському університету в 1843 р.37 В. І. Григорович писав 
попечителю Казанського навчального округу М. М. Мусіну-Пушкину 
21 травня 1843 р.: «Во время поездок по странам, заселенным словена-
ми, мне необходимо останавливаться в таких городах, в которых надеюсь 
найти ученые пособия в значительном количестве и содействие мужей 
ученых. Прага, Загреб, Дубровник, Львов, Берлин и Познань суть те мес-
та, которые представляют в этом отношении самую обильную пищу… 
Здесь также могу приобретать книги для университетской библиотеки, 
если угодно будет начальству сделать мне это поручение»38. 

Зупинимося на значущих примірниках із книжкового фонду 
В. І. Григоровича. Опис зібрання славіста почнемо з огляду болгарських 
видань, які, на нашу думку, молодий вчений-мандрівник почав збирати 
ще в Одесі39. Це було пов’язано, насамперед, з тим, що в причорномор-

35 Петрунь Ф. З історії збирання рукописів на Балканському півострові : до 80-ліття 
«Очерка путешествия по Европейской Турции», В. Григоровича (Казань, 1848) // 
Бібліологічні вісті = Bibliologische Mitteilungen. – 1929. – № 2/3. – С. 36-47.

36 Мочульский В. Описание рукописей В. И. Григоровича. – Одесса: типо-литогр. Шт. 
Одес. воен. окр., 1890. – 81 с.

37 Григорович В. И. Донесения… – С. 36; Аристова Л. Ю. О. М. Бодянский и его учеб-
ная библиотека // Славянская учебная библиотека О. М. Бодянского : каталог. – М. : 
изд-во МГУ, 2000. – С. 13.

38 Григорович В. И. Донесения... – С. 27.
39 Там же. – С. 39.
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ському місті мешкала численна болгарська діаспора. Уже згадувані нами 
представники болгарського національного Відродження, такі як Василь 
Априлов (1789-1847) та двоюрідні брати Микола (1819-1899) і Спири-
дон (1818-1872) Палаузови активно займались розповсюдженням знань 
стосовно історії та культури болгарського народу, виступали в якості 
меценатів та засновників болгарських навчальних закладів (наприклад, 
болгарського училища в Габрово), самі писали дослідження з історії сво-
го народу. 

У книжковому фонді В. І. Григоровича заходяться видання «Ден-
ница ново-болгарского образования» (Одеса, 1841), у якому В. Априлов 
представляє російському читачеві стислу історію Болгарії VII-XIX ст. та 
розповідає про засноване ним Габровське училище (№ 7). У книгозбірні 
В. І. Григоровича присутні також інші роботи Априлова: «Мысли за се-
гашно то балгарско учение» (Одеса, 1847) (№ 8) та «Болгарские грамоты» 
(Одеса, 1845) (№ 23). Примірники видань представників родини Палау-
зових доповнюють добірку робіт одеських болгар. Це «Жизнеописание 
на Юрия Ивановича Венелина» (Одеса, 1851) М. Х. Палаузова (№ 147), 
роботи С. М. Палаузова «Век болгарского царя Симеона» (СПб., 1852) 
(№ 148) та «Ростислав Михайлович, русский удельный князь на Дунае в 
XIII веке» (СПб., 1851) (№ 149). Прикладами зацікавленості В. І. Григо-
ровича у вивченні історії болгар виступають і праці відомого дослідника 
болгарської культури Юрія Венеліна (Георгія Гуци, 1802-1839) як бол-
гарською мовою (№ 33, 34): «Доказыванě да су Славянски народи при-
мили христіанство іоштъ пре Кирила и Мефодія» (Белград, 1841), «За-
ради возрождение новои болгарскои словесности или науки» (Бухарест, 
1842); так і російською (№ 35, 36): «Историко-критические изыскания» 
(Москва, 1829-1841), «Критическия изследования об истории болгар» 
(Москва, 1849).

При дослідженні болгарських видань із книжкового фонду В. І. Гри-
горовича привертає увагу той факт, що всі представлені примірники на-
друковані за межами болгарських земель. Перша болгарська книга ви-
йшла у світ тільки в 1806 р.40. Відсутність державності в болгар (кін. XIV – 
кін. ХІХ ст.) змушувала друкувати книги далеко від батьківщини. Одним 
із центрів болгарського друкування став Стамбул – столиця Османської 
імперії. Там Григорович продовжив збирати книги болгарською мовою41. 
Серед стамбульських болгарських видань фонду В. І. Григоровича відзна-
чимо переклад болгарською мовою курсу богослов’я митрополита Плато-
на (П. Є. Левшина) «Православное оучение или сокращено христианско 
богословие» (Стамбул, 1844) (№ 163). Перекладачем виступив відомий 

40 Пашаева Н. М. Проблемное изучение славянского национального Возрождения. 
Книга как исторический источник. – М. : изд-во Московского ун-та, 1989. – Ч. 2 : 
Страны Юго-Восточной Европы. – С. 57.

41 Григорович В. И. Донесения… – С. 45.
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діяч болгарського національного Відродження єпископ Іларіон Макаріо-
польський (1812-1875). Видання вийшло у світ у слов’янській друкарні 
Константинопольського патріархату, яку В. І. Григорович відвідав і де по-
знайомився з болгарами-друкарями42.

Крім столиці Османської імперії, книги болгарською мовою друку-
вались і в Ізмірі – великому портовому місті на березі Середземного моря. 
Там діяла друкарня грека А. Даміана, що спеціалізувалась на виданні 
болгарських книг. «Любословие или периодическо повсемесячно списа-
ние» (Ізмір, 1844-1845) – періодичне видання за редакцією Константина 
Фотінова (1790-1858), що відкрило епоху болгарської журналістики43. 
Цей журнал друкувався, як писав М. Н. Мурзакевич, за матеріальної під-
тримки англійців44. В. І. Григорович планував дослідження цього видання 
ще до наукової подорожі. Про це він писав у донесенні М. М. Мусіну-
Пушкину ще 18 серпня 1844 р. з Одеси45. У фонді В. І. Григоровича збері-
гається декілька номерів цього рідкісного болгарського видання (№ 775). 
Серед ізмірських видань книжкового фонду В. І. Григоровича присутні 
й «Стихийни уроци землеописания» (Ізмір, 1843) (№ 199) перекладені 
з грецької болгарською мовою Саввою Радуловим (1817-1887). Ще одне 
з відомих ізмірських видань з дару вченого-славіста – переклад болгар-
ською мовою Нового Заповіту Неофіта Рильського (№ 18). 

Проїжджаючи болгарськими землями, В. І. Григорович познайо-
мився з одним із найвідоміших діячів болгарського національного Від-
родження, ченцем і художником отцем Неофітом Рильським (1793-1881). 
Отець Неофіт є автором однієї з найцінніших болгарських книг із зібран-
ня Григоровича – «Болгарска грамматика сега перво сочинена» (Крагує-
ваць, 1835) (№ 131). Видання вийшло за підтримки одеського знайомого 
В. І. Григоровича Василя Априлова. В. І. Григорович писав про болгар-
ського просвітника: «Труды о. Неофита, как писателя болгарского, за-
служили всеобщее внимание. Его грамматика новоболгарского наречия, 
перевод Нового Завета известны уже ученым»46.

Зазначимо, що в книжковому зібранні В. І. Григоровича присутні 
ще декілька болгарських граматик, букварі та підручник, надруковані в 
різних європейських центрах: «Първичка българска граматика» (Буха-
рест, 1844) (№ 20), складена Іваном Богоровим (1818-1892); друге видан-
ня відомого «Букваря болгарского с различны поученията за болгарските 

42 Григорович В. И. Очерк путешествия по европейской Турции (с картою окрестнос-
тей Охридского и Преспанского озер). – Казань : в тип. императ. Казанского ун-та, 
1848. – С. 2-3.

43 Фролова М. М. А. Д. Чертков и Болгарское просвещение // Славянский альманах. 
2003. – М., 2004. – С. 97.

44 Там же. – С. 98.
45 Григорович В. И. Донесения… – С. 42.
46 Там же. – С. 170.
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оучилища» (Бухарест, 1841) (№ 14) Петра Берона (1795-1871), що поклав 
початок навчальній та світській болгарській літературі; «Български бук-
вар» (Москва, 1841) (№ 29) Георгі Бусіліна (1820-1845); «Славеноболгар-
ское детоводство» (Крагуєваць, 1835) (№ 185), цей прообраз своєрідного 
довідника був підготовлений просвітником Неофітом Бозвелі (1785-1848). 
Наявність цих видань у книжковому фонді В. І. Григоровича свідчить про 
достатньо успішний розвиток світських шкіл для болгарської молоді, не-
зважаючи на відсутність державності. 

Після болгарських земель (Софія-Шипка-Габрово-Тирново) сла-
віст-мандрівник відправився до Валахії, яку відвідав у липні-листопаді 
1845 р. Відображенням інтересу В. І. Григоровича до румунської мови, іс-
торії та культури є наявність у славістичному книжковому фонді видань, 
надрукованих румунською кирилицею, латиною та перехідним шрифтом 
румунської мови. Дослідник-славіст вважав, що «румуны мало еще сдела-
ли для пояснения собственной истории, … интерес ученых гораздо более 
останавливается на эпохе господства римлян в Дакии, соединяя с этим 
усилие доказать чистоту римского происхождения народа»47. Перебува-
ючи в Бухаресті, В. І. Григорович додав видання з подібними поглядами 
до своєї колекції. Наприклад, перший том «Хроника Ромынилор» (Ясси, 
1843) румунського історика і просвітника Георге Шинкая (1754-1816), 
який більше 30 років збирав в італійських та австрійських бібліотеках 
усе, що мало хоч якесь відношення до історії румунського народу (№ 221). 
Питанням обґрунтування романського походження волохів та безперерв-
ності їх проживання на території Трансільванії присвячене дослідження 
Петру Майора (1761-1821) «Историа пентру ынчепутул ромынилор ын 
Дакиа» (Буда, 1834) з фонду славіста (№ 110). Присутня у фонді В. І. Гри-
горовича і перша граматика румунської мови, складена пое том Яннаке 
Векерескулом (1740-1797) і видана у Відні в 1787 р. (№ 43). 

В. І. Григорович, перебуваючи в Бухаресті, писав: «Имея ввиду 
языкознание, при недостатке древних памятников, я держался печатных 
книг старой методы. Занимаясь на этом основании языком румунским, 
отличал две эпохи слития со словянским. Первую назвал бы я болгарскою, 
самую древнюю, вторую сербскою, привнесенную в XIV или XV столе-
тии. Изследование двух этих стихий кажется мне полезно для объяснения 
звуков славянских и лексикографии»48. 

Молодий славіст познайомився в Бухаресті з редакторами «Іс-
торичного журналу» («Magazinu istoriku пеnтrу Dacia»; Бухарест, 1845) 
(№ 796) Августом Лауріану (1810-1881) та Ніколає Белческу (1819-1852), 
що друкували джерела та дослідження з румунської історії. В. І. Григоро-
вич запропонував новим знайомим надрукувати документ зі своєї колек-

47 Григорович В. И. Донесения… – С. 226.
48 Там же.
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ції стосовно відносин молдавських воєвод з охрідським архієпископом, 
що й було зроблено редакторами «Історичного журналу»49.

Після перебування у Валахії російський славіст поїхав до Відня, ще 
одного центру слов’янської еміграції та друкування. Столиця Австрії – ве-
ликий культурний та науковий центр – привабила мандрівника-науковця 
своїми книгозбірнями. Відвідуючи Імператорську бібліотеку, В. І. Григо-
рович особливу увагу приділив вивченню глаголичних рукописів, а також 
рукописних пам’яток грецькою та сербською мовами50. На думку славіс-
та, грецькі рукописи часів Візантійської імперії – важливе джерело історії 
слов’янських народів. 

У Відні в березні 1845 р. В. І. Григорович познайомився з Вуком 
Стефановичем Караджичем (1787-164)51. Відомий діяч сербського націо-
нального Відродження Вук Караджич жив у столиці Австрії після пораз-
ки Карагеоргієвича, дуже рідко виїжджав до Сербії. Знайомство В. І. Гри-
горовича з цим відомим дослідником слов’янських мов знайшло відобра-
ження в книжковому фонді, що зберігається в Науковій бібліотеці Одесь-
кого університету. Ціла добірка праць В. Караджича знаходиться в славіс-
тичної бібліотеці. Серед них – «Сербсько-німецько-латинський словник» 
(«Српски рјечник, истолкован њемачким и латинским ријечма», Відень, 
1818), який супроводжується нарисом сербської граматики (№ 87). У цій 
роботі В. Караджич вперше сформулював основи сербського правопису: 
фонетичний принцип – «пиши як говориш»52. У колекції В. І. Григорови-
ча крім лінгвістичних присутні етнографічні та історичні праці Вука Ка-
раджича, наприклад, «Ковчежић за историjу, jезик и обичаjе срба ства три 
закона» (Відень, 1849) (№ 85); життєпис національного героя «Милош 
Обреновић, кнęзь Сербїи, или Грађа за Српску Историју нашега времена» 
(Буда, 1828) та інші. Присутній в книгозбірні російського славіста і при-
мірник Нового Заповіту у перекладі Караджича з дарчим записом: «Гос-
подину Виктору Ивановићу Григоровићу за знак особитога поштовања из 
Беча у Казањ шаље Вук Стеф. Караџић. [1]847» (№ 17).

Присутні в книгозбірні В. І. Григоровича праці наукового опонента 
Караджича Йована Хаджича (1799-1869), одного з засновників Матиці 
сербській: «Духъ народа србскогъ» (Сремски Карловци, 1858) (№ 214) 
та «Праці Дімітрія Давідовича» («Дěла Димитрія Давидовића», Белград, 
1846) (№ 55), де Й. Хаджич виступив у якості редактора, друкуючи до-
слідження ще одного наукового опонента Вука Караджича – противника 
реформи сербської кирилиці.

49 Григорович В. И. Донесения… – С. 228.
50 Там же. – С. 231.
51 Там же.
52 Пашаева Н. М. Проблемное изучение славянского национального Возрождения. – 

Ч. 2. – С. 12.
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Сербію В. І. Григорович відвідав у вересні 1846 р. На той час у ре-
зультаті першого (1804-1813) та другого (1815-1830) повстань серби отри-
мали автономію в складі Османської імперії. Це сприяло пожвавленню 
сербського друкарства. Центри друкарства сербських земель – Белград, 
Нові Сад, Сремські Карловці. Друге видання знаної праці сербського іс-
торика Іоанна Раїча (1725-1801) «История разных славенских народов, 
наипаче же болгар, хорватов, и сербов» (№ 173) було надруковано в Буді у 
1823 р. Ця праця – перше серйозне дослідження з історії Сербії, Болгарії 
та Хорватії зі стародавніх часів до 1766 р. «Роду та суспільству» («РОДҮ 
И ѠБЩЄСТВҮ») – такі слова накреслені на гравійованому фронтисписі 
видання словено-сербською мовою.

Бажання відвідати Венецію у В. І. Григоровича було пов’язане з 
наявністю в цьому місті архіву стародавніх документів та бібліотеки 
Св. Марка, де славіст сподівався знайти свідчення слов’янської історії. 
Серед книг фонду славіста відзначимо слов’янські видання венеційської 
друкарні Дімітрія Феодосія (або Теодозія). Сербською мовою надруко-
вана праця історика Павле Юлінаца (1731/1732-1785) «Короткий вступ 
до історії походження словяно-сербського народу» («Краткое введе-
нїе в їсторїю происхожденїę славено-сербскаго народа», Венеція, 1765) 
(№ 76). У цій же друкарні вийшло «Жалісне вторинне поневолення Сербії 
в 1813 році» («Сербіе плачевно пакипорабощеніе лěта 1813») (№ 183), 
ім’я автора цієї праці ще не встановлене. Але відомо, що коректор ве-
неційської друкарні Димитрія Феодосія Павле Соларич (1779-1821) був 
ініціатором цього видання53. Також у Венеції в друкарні Адолфо Чезаре 
в 1805 р. була видана хорватською мовою праця італійського місіонера-
єзуїта, граматика та лексикографа Арделіо Делла Белла (1665-1737), що 
вивчав іллірійську мову та історію, «Розмови та оповідання» («Razgovori 
i pripovidagn») (№ 297). Інша праця цього ж автора, що впродовж 20 років 
збирав матеріали стосовно іллірійської мови – «Елементарні принципи 
іллірійської граматики: додаток до італійсько-латинсько-іллірійського 
словника» («Principj elementari della grammatica illirica: premessi al dizio-Principj elementari della grammatica illirica: premessi al dizio-
nario italiano-latino-illirico») – була надрукована італійською мовою вже в 
Дубровнику Петаром Франу Мартеччіні у 1837 р. (№ 296).

Хорватська книга посідає важливе місце в зібранні В. І. Григорови-
ча. Тут присутні видання, надруковані як у Загребі та Дубровнику, так і у 
Венеції, Пешті та Відні. У зібранні В. І. Григоровича багато місця займає 
літературна творчість хорватського народу. Добірка поетичних творів ві-
домого дубровницького поета та політичного діяча XVII ст. Івана Гунду-
лича (1589-1638) з бібліотеки російського славіста надрукована в 1837-
1844 рр. Людевітом Гаєм та Петаром Франу Мартеччіні в Дубровнику. 
Серед них поема «Осман», присвячена перемозі польського війська над 

53 Пашаева Н. М. Проблемное изучение славянского национального Возрождения. – 
Ч. 2. – С. 10.
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турками в Хотинській битві в 1621 р., драма «Дубравка», пісні «Діана та 
Арміда» та інші праці відомого представника дубровницької літератури 
епохи бароко (№ 369-376). 

Дослідження представників ілліризму – суспільно-політичного та 
культурного руху 30-40-х рр. XIX ст., що виступали за культурно-мовне 
та політичне об’єднання слов’ян – братів Мажураничив також знаходять-
ся в книжковому фонді В. І. Григоровича. Це «Граматика хорватська» 
(«Slovnica hèrvatska», Загреб, 1859) (№ 502) філолога та викладача Ан-
туна Мажуранича (1805-1888) з дарчим написом: «Виктору Григорови-
чу Профессору въ Казань А. И. Мажураничъ»; його ж «Основи іллірій-
ської та латинської мови» («Temelji ilirskoga i latinskoga jezika»; Загреб, 
1842) (№ 503), де у вступі автор шкодує про відсутність національних 
шкіл у Хорватії. Зацікавив російського славіста «Німецько-іллірійський 
словник» («Nĕmačko-ilirski Slovar») (№ 298) відомого поета, лінгвіста 
та політичного діяча Івана Мажуранича (1814-1890), виданий у Загребі 
в 1842 р. «Погляд на Боснію» («Pohled na Bosnu», Загреб, 1842) (№ 504) 
наймолодшого з братів Мажураничив – Матії (1817-1881), письменника 
та мандрівника – представляє роздуми автора щодо відносин між турка-
ми і боснійцями, між ісламом та християнством, усі ті питання, що будуть 
актуальними для територій Балканського півострову ще довгі-довгі роки.

Творчість словенського та хорватського поета, журналіста, про-
світника та громадського діяча Якова Фрасса (1810-1851), що писав під 
псевдонімом Станко Враз, представлена кількома примірниками його 
поетичних збірок: «Джулабії» («Djulabie», Загреб, 1840) (№ 348); «Голо-
си із Жеравинської діброви» («Glasi iz dubrave eravinske», Загреб, 1841) 
(№ 349), що супроводжується дарчим написом Я. Фрасса В. І. Григорови-
чу: «G. Viktoru �oanovi�u Grigorievi�u prof. slov. … �azanskowe na uspome-G. Viktoru �oanovi�u Grigorievi�u prof. slov. … �azanskowe na uspome-
nu St. Vraz»; «Гуслі і тамбура» («Gusle i tambura»; Прага, 1845) (№ 350).

Словенія – ще одна слов’янська країна в складі Австрійської імпе-
рії, яку відвідав дослідник-мандрівник В. І. Григорович. Любляна висту-
пає центром друкування словенських видань. Серед них, безумовно, слід 
зупинитись на літературному доробку найбільшого словенського поета, 
мовознавця та педагога Валентина Водніка (1758-1819). Саме його пое-
тичні твори стали першими світськими віршами в словенській літературі. 
Люблінська збірка творів В. Водніка «Пісні» («Pésme», 1840) (№ 724) по-
сідає помітне місце в слов’янській книгозбірні майбутнього професора 
Новоросійського університету, як і підручник «Писемність або граматика 
для початкової школи» («Pismenost ali Gramatika sa perve shole»; Любля-smenost ali Gramatika sa perve shole»; Любля-menost ali Gramatika sa perve shole»; Любля-st ali Gramatika sa perve shole»; Любля-t ali Gramatika sa perve shole»; Любля-
на, 1811) (№ 725), який починається відомим віршем поета та педагога 
«Відроджена Іллірія», що був присвячений Наполеону та спровокував 
опалу Валентина Водніка54. 

54 Пашаева Н. М. Проблемное изучение славянского национального Возрождения. – 
Ч. 2. – С. 28.



Розділ 2 69

В. І. Григорович не оминув своєю увагою наукову спадщину од-
ного з фундаторів славістики словенського лінгвіста Єрнея Бартола 
Копітара (1789-1844), автора паннонської теорії, згідно з якою мова 
старослов’янських манускриптів – це стародавня мова слов’ян. Серед 
книг бібліотеки російського славіста опинились «Іллірійські провінції 
та їх мешканці» («Die Illyrischen Provinzen und ihre Einwohner»; Відень, 
1812) (№ 447) та рецензія на роботу Й. Добровського «Основи давньо-
го наріччя слов’янської мови» (№ 448). Також у складі слов’янської біб-
ліотеки В. І. Григоровича знаходиться каталог книгозбірні (№ 449), що 
належала Єрнею Копітару, а після його смерті деякий час зберігалась у 
бібліотеці ліцею Любляни. Знаходячись у Любляні в кінці березня-травні 
1846 р., російський славіст відвідав ліцей та вивчав деякі книги з бібліо-
теки покійного Є. Копітара 55.

Різноманітна наукова спадщина ще одного зі стовпів славістики – 
словенського й австрійського мовознавця Франца Міклошича (1813-
1891), засновника школи порівняльно-історичної граматики слов’янських 
мов – заслуговує на окрему увагу. Його дослідницькі здобутки в книго-
збірні В. І. Григоровича представлені дев’ятьма працями (№ 513-521), 
серед яких найціннішою є «Словник стародавніх діалектів словенської 
мови» («Lexicon linguae slovenicae veteris dialecti»; Відень, 1850) (№ 517), 
придбаний професором Новоросійського університету вже після наукової 
подорожі.

Педагогічна робота словенського просвітника Антона Марті-
на Сломшека (1800-1862) «Blashe ino Neshiza v’ nedelşki şholi» (№ 651) 
супроводжується невеликим віршем юриста, географа та картографа 
Петера Козлера (1824-1879), підписаним автором: «�ot narod ste Rusje 
velikani, | Nas Slovencov ni �ot eno pest; | Mj pomislite, de smo Slavjani | 
Usim Slavjanam bodi slava, čest! | Pet. �ozler | v Dunaju 30 Sušca 1846». Це 
ще одне свідчення прагнення слов’ян до єдності.

Серед дослідників чеської мови й історії безумовно заслуговує на 
увагу Йосеф Добровський (1753-1829). Серед його робіт у книгозбір-
ні В. І. Григоровича знаходяться «Історія чеської мови та літератури» 
(«Geschichte der böhmischen Sprache und Litteratur»; Прага, 1792) (№ 309), 
збірник «Слов’янка» («Slovanka»; Прага, 1814-1815), де розміщені стат-
ті з мовознавства, писемності, етнографії слов’янських народів (№ 313), 
«Моравська легенда про Кирила і Мефодія» («Mährische Legende von 
Cyrill und Method.»; Прага, 1826) з екслібрисом Вацлава Ганки (№ 312). 
Більшість творів Й. Добровського написано німецькою мовою, але саме 
він заклав основи літературної мови чеського народу56.

55 Григорович В. И. Донесения… – С. 234.
56 Пашаева Н. М. Проблемное изучение славянского национального Возрождения. – 
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Ще одна важлива складова фонду професора В. І. Григоровича – 
слов’янська періодика. Хоча бідність видавців часто змушувала їх від-
мовлятися від ілюстрацій57, періодичних видань налічувалось достатньо. 
Російський славіст, цікавлячись не тільки минулим слов’янських наро-
дів, але і його сьогоденням, зберіг для майбутніх поколінь і ці свідчен-
ня епохи. Добірка офіційного органу Матиці чеської «Часопис Чеського 
музею» («Časopis Českého museum»), що виходив за редакцією Франті-
шека Палацького (1798-1876), налічує в книжковому фонді В. І. Григо-
ровича номери за 1840-1852 рр. (№ 783). Тут же знаходиться загребське 
періодичне видання «Даніца ілірська» (Danica ilirska) за 1835-1838 рр. 
(№ 786). «Даніця» як літературний додаток до «Новин хорватських» 
(Novine hrvatske) почала виходити в січні 1835 р. під редакцією Люде-
віта Гая (1809-1872), одного з ідеологів ілліризму. У фонді Григоровича 
зберігаються номери «Сербсько-далматинського магазину» («Србско-
далматински магазинъ») за 1838-1845 рр., що друкувались у Сремських 
Карловцах (№ 779). «Сільсько господарська і реміснича газета» (�metijske 
in rokodelske novice) Янеза Блейвейза (1808-1881), що виходила в Любля-
ні з 1843 р., також присутня у фонді Григоровича (№ 793). Видавці та 
редактори південнослов’янської періодики відстоювали ідеї спільності 
слов’янських народів. Григорович як прихильник слов’янської єдності 
виявляв жваву цікавість до вирішення подібних питань південними та за-
хідними слов’янами.

До складу слов’янської бібліотеки В. І. Григоровича входить знач-
на кількість східнослов’янських видань. Серед подарованих славістом 
Новоросійському університету книг особливе місце посідає друге видан-
ня «Лексикона славеноросского, и имен толкования» (Орша, 1653) Пам-
во Беринди (№ 150). Памво Беринда (?-1632) працював над створенням 
«Лексикону», що містить близько 7000 термінів, більше 25 років. Видан-
ня, до складу якого входять польські, чеські, болгарські, сербські, угор-
ські, німецькі, грецькі, латинські, єврейські та інші слова, відіграло вели-
ку роль у розвитку української, російської та білоруською лексикографії. 

Рідкісні дореформені видання Петровської епохи – «Букварь, сло-
венскими, греческими, римскими письмены учатися хотящим, и любо-
мудрие в пользу душеспасительную обрести тщащимся» (Москва, 1701) 
(№ 166) та «Лексикон треязычный, сиречь речений славянских, эллино-
греческих и латинских сокровище» (Москва, 1705) (№ 167) російсько-
го письменника, перекладача та видавця Федора Полікарпова-Орлова 
(кін. 1660/поч. 1670 –1731) супроводжуються цікавими власницькими 
записами. «Буквар» містить розлогі власницькі коментарі, завдяки яким 
можна встановити попередніх власників книги. З цих записів стає зро-
зумілим, що в 1770 р. примірник «Букваря» належав Якову Івановичу 

57 Пашаева Н. М. Типология славянской книги эпохи национально Ворождения // Сла-
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Альохіну з міста Солікамськ – великого центру видобутку солі в Перм-
ському Краї. А в 1736 р. книга знаходилася в Кирила Сапніана. Що ж до 
«Лексикона треязычного», то на приналежність до книжкового зібрання 
невідомого Йосефа Філіповського (Ex libris �osephi Philipowsky) вказує 
власницький запис на титульному аркуші. 

Серед книжок славістичної бібліотеки В. І. Григоровича відзна-
чимо твір пастора Іоанна Гербінія (1632-1676/1679) «Священні київські 
печери, або Підземний Київ» («Religiosae �ijovienses cryptae, sive �ijovia 
subterranean»; Єна, 1675) (№ 389). Цей топографічний опис Києва було 
написано на основі матеріалів, що надіслав Гербінію архімандрит Києво-
Печерської Лаври Інокентій Гізель (бл. 1600-1683). Видання сплетено в 
один том із «Хронікою грецької церкви» («Chronicon ecclesiae Graecae»; 
Лейпціг-Франкфурт, 1687) (№ 570) протонотарія Константинополя Філіп-
па з Кіпру. Примірник супроводжується екслібрисом-наклейкою Теодора 
Крістофа Лілієнталя (1717-1782) – теолога, ректора Кенігсберзького уні-
верситету. 

Ще деякі власницькі ознаки на книгах дозволяють встановити де 
і коли вони були придбані В. І. Григоровичем. На «Довіднику видань з 
лінгвістики», надрукованому в Берлині в 1863 р., присутній книготорго-
вий ярлик, що свідчить про те, що примірник надійшов до славістичної 
бібліотеки через відомого ризького книгопродавця Ніколя Люціана Кім-
меля (1816-1905). «Німецько-словенський словник» Освальда Гутсманна 
(1727-1790) (Кладенфурт, 1789) (№ 300) був придбаний В. І. Григорови-
чем у Відні в книгопродавця Йосифа Венедикта, на що також вказує кни-
готорговий ярлик із зазначенням точного місця розташування книгарні 
«старих і нових книг всіма слов’янськими наріччями».

Досліджуючи книжковий фонд професора В. І. Григоровича, не-
можливо оминути увагою те, що не всі примірники були придбані влас-
ником у науковій подорожі слов’янськими землями. Славіст продовжив 
збирання книг з історії, культури та мов слов’янських народів і після по-
вернення на Батьківщину. 

Серед подарованих В. І. Григоровичу книг привертає увагу збір-
ка фольклорного матеріалу «Ужинок рідного поля» («Ўжинок рідного 
полá»; Москва, 1857) (№ 208), упорядником якого виступив український 
фольклорист, мовознавець, письменник другої половини XIX ст. Микола 
Олексійович Гатцук. З метою відображення різноманітних фонетичних 
нюансів української мови М. Гатцук використовував діакритичні знаки. 
Через обтяженість останніми правопис М. Гатцука не набув поширення, 
а сучасниками характеризувався як «дуже дивний та незручний». Однак 
саме Миколі Гатцуку сучасна українська орфографія завдячує віднов-
ленням давнього паєрика – теперішнього апострофа. Окрім етнографіч-
ної цінності видання є пам’яткою правописної культури. У книзі автор 
зробив спробу упорядкувати український правопис на основі граждан-
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ського алфавіту. Видання складається з передмови, написаної упоряд-
ником під псевдонімом М. Куций, авторського нарису про походження 
«козакоруського люду та його мови», зібранню народних пісень та дум. 
Окремим розділом подано прислів’я та приказки. Наприкінці міститься 
українсько-російський словник. На титульному аркуші дарчий напис: 
«Пану Григороў[ичу] від М. Гатцука». У тексті маргіналії упорядника 
олівцем – відновлені місця цензурованого тексту. Де і коли В. Григорович 
познайомився з М. Гатцуком – невідомо, це може бути темою окремого 
дослідження. 

Виступивши на засіданні ради Новоросійського університету 28 бе-
резня 1873 р., В. І. Григорович обґрунтував передачу польських видань у 
бібліотеку Новоросійського університету: «… приобрел значительное ко-
личество брошюр, касающихся важных событий Польши в XVIII столе-
тии. Брошюры эти, числом 50, могли бы … обогатить библиотеку универ-
ситета. По этому покорнейше прошу … разрешением своим дозволить 
принять эти брошюры в тот отдел библиотеки, который носит название 
Григоровича, и так как они имеют политическое значение, поручить их 
бдительному хранению…»58. Польські видання, передані професором 
В. І. Григоровичем, здебільшого представлені протоколами сеймів, що 
проходили в період розділів Речі Посполитої в кінці XVIII ст.59.

Слов’янська бібліотека, передана В. І. Григоровичем для потреб 
Новоросійського університету, активно використовувалася самим дару-
вальником для складання навчальних курсів, які він викладав на історико-
філологічному факультеті. Створення подібної бібліотеки університету в 
Одесі знайшло відгук і за межами цього вищого навчального закладу. У 
справах Державного Архіву Одеської Області відклалися відомості про 
те, що 22 травня 1865 р. попечитель Бессарабських болгарських колоній 
передав 70 рублів пожертвувань на Слов’янську бібліотеку при універси-
теті від нижньобуджацьких почесних болгарських колоністів60.

Візантія та її відносини зі слов’янами, долі слов’ян на Балкан-
ському півострові, археологія, етнографія і географія Північного При-
чорномор’я – ось ті галузі дослідження, які привернули увагу вченого-
славіста в Одесі. До цього періоду належать видання цілої низки робіт, 
серед яких «Записка об археологическом исследовании Днестровского 
побережья» (Одеса, 1871), «Записка антиквара о поездке на Калку и Кал-
миус, в Корсунскую землю и на южное побережье Днепра и Днестра» 

58 Протоколы… – [1873]. – С. 106.
59 Доклад. див. : Польські стародруки з колекцій університетської бібліотеки = 

Starodruki polskie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej : каталог / упоряд. : Г. В. Ве-
ликодна, О. Л. Ляшенко. – Одеса : «Одеський національний університет», 2012. – 
379 с.

60 ДАОО. – Ф. 45 (Новоросійський університет). – Оп. 12 (1865). – Спр. 12. – 
Арк. 45 зв. – 46.
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(Одеса, 1874) та інші. Крім активної дослідницької та педагогічної діяль-
ності в Новоросійському університеті, професор В. І. Григорович став од-
ним із засновників Слов’янського благодійного товариства імені Св. Ки-
рила і Мефодія та його бібліотеки61.

Пропрацювавши в Новоросійському університеті близько одинад-
цяти років, В. І. Григорович був змушений залишити цей вищий навчаль-
ний заклад62. Подавши у відставку 18 серпня 1876 р., він виїхав до Єлиса-
ветграду (нині – Кіровоград), де й помер у грудні 1876 р.

Дописувач «Одесского Вестника» учень В. І. Григоровича Ми-
хайло Ромуальдович Завадський (1848-1926), процитував слова свого 
вчителя-колишнього професора Новоросійського університету: «…Под-
держивать научные направления среди славян, пребывающих в Одессе, 
считаю себя не в силах. Я предпочитаю удалиться. Ограничивая свои 
труды антикварными задачами, касающимися языков древних славянско-
го, греческого и румынского, не желаю более обращаться к науке славян-
ской филологии… Уступая с учебного поприща, охотнее посвящая свой 
личный труд предметам мне более доступным, даже если судьбе угодно 
сделать меня рядовым от науки – останусь им…»63.

Попри таке ставлення славіста до Одеси та її університету, керів-
ниц тво Новоросійського університету, учні та шанувальники талан-
ту вченого взяли участь у зборі грошей на встановлення пам’ятника 
В. І. Григоровичу на могилі вченого в Єлисаветграді. У списку пожерт-
вувачів на пам’ятник відомому вченому-славістові чільне місце посіда-
ють Новоросійський, Казанський і Варшавський університети, Казанська 
духовна академія; середні навчальні заклади Казанського, Одеського та 
Кавказького навчальних округів; Історико-філологічне товариство при 
Новоросійському університеті. Нарешті, одеський скульптор Борис Ва-
сильович Едуардс (1860-1924?) (автор пам’ятників Катерині II в Одесі 
та О. В. Суворову в Ізмаїлі та Очакові) всі роботи з проектування бюс-
та В. І. Григоровича, консультуючись з архітектором О. О. Бернардацці, 
виконав безкоштовно64. Пам’ятник із каррарського мармуру з написами: 

61 Афанасьев Г. Е. Воспоминания о Викторе Ивановиче Григоровиче // Одесский сла-
вянский сборник : речи и сообщения в торжественном собрании 11 мая в день св. 
Кирилла и Мефодия 1878, 1879 и 1880 гг. – Одесса : печ. в тип. г. Ульриха, 1880. – 
С. 75 ; Краткий отчет Одесского Славянского Благотворительного общества св. Ки-
рилла и Мефодия за 1870/71 год. – Одесса, 1871. – С. 33-34.

62 Обставини відставки В. І. Григоровича докладно описані у першому розділі цього 
видання.

63 М. З. (Завадский М. Р.). Черты из жизни В. И. Григоровича // Одесский Вестник. – 
1877. – № 5 (12 марта). – С. 2.

64 Сооружение памятника профессору В. И. Григоровичу на могиле его в г. Елисавет-
граде : отчет Правления Историко-филологического общества // Памятник профес-
сору В. И. Григоровичу на могиле его в г. Елисаветграде. – Одесса : тип. Шт. Одес. 
воен. окр., 1894. – С. 6.
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«ИСКЪІИ ПРАВҺДЪІ МЬЧЬТЬNАѤГО СВѢТА СЄГО. Македония, Ви-
зантия, Южная Русь во имя славянства. Виктор Иванович Григорович. 
От учеников и почитателей» був відкритий 18 жовтня 1892 р. за участю 
представників Новоросійського університету65.

Пам’ять про В. І. Григоровича зберігалася й у самому університеті. 
28 лютого 1892 р. Історико-філологічне товариство при Новоросійському 
університеті клопотало перед правлінням університету про дозвіл поста-
вити бюст професора В. І. Григоровича в університетській бібліотеці66. 
Дозвіл отримали, і бюст славіста було встановлено67. Зараз місцезнахо-
дження бюста вченого невідоме.

В. І. Григорович прагнув придбати майже все, що видавалося в 
Європі зі славістики. Сама славістика на прикладі книжкового фонду 
вченого постає як науковий простір, що не має політичних кордонів, що 
живе науковими контактами, обміном джерелами, подорожами. Про це 
свідчить наявність у славістичній бібліотеці В. І. Григоровича числен-
них праць авторитетних дослідників, як вітчизняних (О. М. Бодянський, 
І. І. Срезневський, А. Х. Востоков, М. О. Максимович та ін.), так і закор-
донних (Й. Добровський, В. Караджич, Й. Шафарик, В. Ганка, Й. Юнг- Юнг-Юнг-
ман, Й. Мюллер, Я. Коллар, І. Раїч та ін.); видань-свідчень наукових ба-
талій між представниками різних напрямків славістичної науки, велика 
кількість довідників, описів подорожей, каталогів книжкових зібрань, 
мовна різнобарвність тощо. Таким чином, книжковий фонд В. І. Григо-
ровича може характеризувати розвиток слов’янської філології, історії та 
суміжних дисциплін за порівняно великий відрізок часу, починаючи від 
XVII ст. та закінчуючи другою половиною XIX ст. 

Книжковий дар професора В. І. Григоровича бібліотеці Новоросій- І. Григоровича бібліотеці Новоросій-І. Григоровича бібліотеці Новоросій-
ського університету є не бібліофільським зібранням, а спеціально дібра-
ною науково-навчальною слов’янською бібліотекою, що була розрахована 
на використання її викладачами та студентами. Принцип академічності, 
якого дотримувалася і дотримується бібліотека Одеського університету 
при формуванні своїх фондів, чітко простежується в піднесеному книж-
ковому дарі. Цінні книги, що стосуються різних питань славістики, досі 
використовуються дослідниками для наукових пошуків. 

65 Открытие памятника Григоровичу // Там же. – С. 15.
66 ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 8 (1892). – Спр. 54. – Арк 91-92.
67 Инвентарная книга для записи имущества Библиотеки Новороссийского Универси-

тета [Рукопись]. – Л. 13.
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КАТАЛОГ КНИЖКОВОГО ЗІБРАННЯ  

ВІКТОРА ІВАНОВИЧА ГРИГОРОВИЧА



ВІД УПОРЯДНИКА

Іменний книжковий фонд професора Віктора Івановича Григоро-
вича в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова нараховує 803 назви в 1081 одиниці. Серед них 1 видання 
XVI ст., 14 – XVII ст.,  137 – XVIII ст. Найдавнішим є видання німець кого 
гуманіста, історика та філолога Мартіна Круціуса (1526-1607) під назвою 
«Турко-Греція», що було надруковане в 1584 р. у м. Базель (№ 289). 

До каталогу ввійшли видання XVI-XIX ст. надруковані україн- ст. надруковані україн-ст. надруковані україн-
ською, російською, сербською, болгарською, німецькою, польською, 
чеською, словацькою, словенською, хорватською, грецькою, румунською, 
французькою, македонською, латинською та іншими мовами.

У славістичній бібліотеці професора В. І. Григоровича представле-
ні видання таких європейських центрів книгодрукування в XVI-XIX ст.: 
Прага (92 назви), Санкт-Петербург (82 назви), Москва (62 назви), Лейп-
циг (48 назв), Варшава (47 назв), Відень (47 назв), Загреб (34 назви), Бу-
дапешт (28 назв), Берлін (25 назв), Париж (14 назв), Дубровник (18 назв), 
Любляна (16 назв), Белград (14 назв), Венеція (13 назв), Франкфурт-на-
Майні (10 назв), Казань (9 назв), Київ (9 назв), Бухарест (8 назв), Галле-
на-Заале (7 назв), Краків (7 назв), Трієст (7 назв), Грац (6 назв), Одеса 
(6 назв), Цетинє (6 назв), Братислава (5 назв), Вільнюс (5 назв), Нюрнберг 
(5 назв), Штутгарт (5 назв), Бонн (4 назви), Дрезден (4 назви), Єлгава 
(4 назви), Клагенфурт-ам-Вертерзе (4 назви), Сібіу (4 назви), Тарту (4 на-
зви), Амстердам (3 назви), Афіни (3 назви), Вроцлав (3 назви), Ґеттінґен 
(3 назви), Задар (3 назви), Ізмір (3 назви), Нові Сад (3 назви), Спліт (3 на-
зви), Стамбул (3 назви), Брешія (2 назви), Горіція (2 назви), Ґота (2 назви), 
Грімма (2 назви), Крагуєваць (2 назви), Лезно (2 назви), Мюнхен (2 на-
зви), Трнава (2 назви), Тюбінген (2 назви), Цельє (2 назви), Ясси (2 на-
зви), Базель (1 назва), Бауцен (1 назва), Брест (1 назва), Брно (1 назва), 
Брюн (1 назва), Брюссель (1 назва), Гайдельберг (1 назва), Гальберштадт 
(1 назва), Гамбург (1 назва), Ганновер (1 назва), Гоф (1 назва), Женева 
(1 назва), Єленя Ґура (1 назва), Єна (1 назва), Карловац (1 назва), Кас-
сель (1 назва), Каунас (1 назва), Констанц (1 назва), Кронштадт (1 назва), 
Лемго (1 назва), Марбург-ан-дер-Лан (1 назва), Мілан (1 назва), Орша 
(1 назва), Осік (1 назва), Офен (1 назва), Печ (1 назва), Познань (1 назва), 
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Пулави (1 назва), Рига (1 назва), Рим (1 назва), Рудольштадт (1 назва), 
Сандомир (1 назва), Сремскі Карловці (1 назва), Утрехт (1 назва), Харків 
(1 назва). На жаль, місце друкування 35 примірників встановити не вда-
лось. До каталогу ввійшли й описи окремих відбитків видань, що також 
були придбані власником для колекції славістичної літератури. 

*  *  *

Бібліографічний опис примірників видань XVI-ХІX ст., що скла-
дають «Відділ зі слов’янської філології професора В. І. Григоровича», 
здійснено з урахуванням «Правил составления библиографического 
описания старопечатных изданий» (М., 2007), міжнародного стандарту 
(International Standard Bibliographic Description for Older Monographic 
Publications (Antiquarian) та ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інфор-
мації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліо-
графічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Слова та слово-
сполучення скорочено згідно з ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис 
скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги 
та правила», ГОСТ 7.12-93 «Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение 
слов на русском языке. Общие требования и правила» та ГОСТ 7.11-2004 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 
на иностранных европейских языках». Взято до уваги досвід книгознав-
ців при складанні аналогічних каталогів книжкових колекцій, врахована 
практика опису вітчизняними та зарубіжними фахівцями.

Каталог славістичної бібліотеки В. І. Григоровича поділений за та-
кими підрозділами: видання кириличного шрифту, видання латинського 
шрифту, видання грецького шрифту, а також періодичні видання. Опис 
видань румунською мовою, що надруковані кириличним шрифтом або 
перехідною латиною, передано зі спрощеною орфографією. 

Загальний каталог побудований за принципом єдності алфавіту. 
Матеріал розташовано в алфавітному порядку авторів та заголовків. Осо-
бливості алфавітів окремих мов (різна послідовність розташування літер, 
наявність літер із діакритичними знаками) не беруться до уваги. Означені 
та неозначені артиклі в називному відмінку на початку заголовка німець-
комовних видань у алфавітному розташуванні до уваги не приймались. 

Кожен опис містить: порядковий номер, прізвище й ім’я автора (за 
наявності), дати його життя, заголовок книги, наявність у її складі інших 
творів, крім основного, чи творів інших авторів; відомості про осіб, що 
брали участь у підготовці видання (перекладача, редактора, упорядника); 
вихідні відомості (місце видання, типограф і/чи видавець, дата виходу); 
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формат у долях аркуша (для стародруків XVI-XVIII ст.); кількісну харак-
теристику. Далі йдуть відсилка на бібліографічні джерела та примітки.

Видання біблійних текстів та картографічних видань описані за 
правилами складання бібліографічних записів під уніфікованими заголо-
вками. Уніфіковані заголовки Біблії та її частин подані мовою видання й 
містять відомості про рік та місто видання. 

Заголовки книг передані відповідно до орфографії оригіналу. Ско-
рочення тексту в описах відмічаються трикрапкою. В описах збережена 
пунктуація джерела.

Відомості про коментатора, редактора та інших осіб, що брали 
участь у виданні книги, наводяться за титульним аркушем, а також відпо-
відно змісту твору. 

Усі додаткові відомості, що введені до каталогу, вміщені у квадрат-
ні дужки, припущені відомості – у квадратні дужки зі знаком питання.

У випадку відсутності титульного аркушу ідентифікація відбува-
ється за бібліографічними виданнями та дається уніфікований опис.

Вихідні відомості відтворюються так, як вони подані в книзі (на 
титульному аркуші чи в колофоні). У квадратних дужках вказано сучас-
ну національну форму місця видання, а також, у випадку необхідності, – 
дата в загальноприйнятій формі (число, місяць, рік). У каталозі опису-
ються фактичні (а не ідеальні) примірники і враховується реальна кіль-
кість сторінок. Формат для стародруків позначається у долях аркушу (2°, 
4°, 8° тощо). Кількісна характеристика подається в сторінках або аркушах 
(якщо пагінація не вказана у виданні – у квадратних дужках). Пагінація 
вказана в тій формі, у якій вона подана в тексті – арабськими та рим-
ськими цифрами. У групу колації включені також відомості про наявність 
ілюстрацій. 

Далі для стародруків наводиться лічба аркушів за зошитами із вка-
зівкою сигнатури. У тому випадку, якщо сигнатура у виданні не простав-
лена, вона позначається порожніми квадратними дужками. Якщо позна-
чення сигнатури не вдається передати типографським способом, умовна 
лічба зошитів вказується арабськими цифрами, вміщеними у квадратні 
дужки.

При описі багатотомних видань подається один зведений опис, 
який містить відомості про наявність томів (наводиться кількісна харак-
теристика і сигнатура кожного тому).

Твори одного чи декількох авторів, поєднані у видавничий конво-
лют, описуються окремо за титульним аркушем кожного алігата.

При описі власницьких конволютів враховується його склад: якщо 
видання, що описується, вплетене першим, то перераховуються всі при-
плетені до нього видання; якщо ж воно приплетене до іншого, то відміча-
ється видання, яке вміщене в конволюті першим. 
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Після основного опису подаються посилання на бібліографічні 
джерела, у яких описане чи враховане дане видання (вказаний або номер 
видання, або сторінка, на якій вміщене бібліографічне посилання; у ви-
падку багатотомного видання – номер/том, сторінка, номер). Бібліогра-
фічні джерела приведені в алфавітній послідовності. Відсутність бібліо-
графічного посилання позначає, що даний примірник не описаний або ж 
у розпорядженні упорядників не виявилося необхідних довідників.

Далі подаються примітки про видання та примітки, що характери-
зують особливості даного примірника.

У примітках про видання позначаються помилки пагінації та сигна-
тури з вказівкою у квадратних дужках дійсного числа сторінок, наявність 
чистих аркушів. 

У примітках про окремі примірники зазначено ступінь збереже-
ності книги (втрата аркушів). Фіксується наявність і мова марґіналій та 
інших читацьких приміток. Провенієнції подано в хронологічному по-
рядку. Наведено основні власницькі, дарчі та інші записи, що підлягають 
прочитанню (в орфографії оригіналу), позначається наявність рукопис-
них та друкованих екслібрисів, суперекслібрисів, штампів. Подана стисла 
характеристика оправи (вікова належність, матеріал виготовлення, наяв-
ність елементів декору, пошкодження палітурки та книжкового блоку).

У кінці опису приводиться бібліотечний шифр книги.
Каталог містить покажчики: алфавітний покажчик заголовків; хро-

нологічний; географічний; провенієнцій (установ та приватних осіб). 
Додається список умовних позначень цитованої літератури. Каталог ілю-
стрований відтворенням титульних аркушів, гравюр, заставок та сторінок 
окремих видань. Іменний покажчик стосується всього видання та розта-
шований окремо наприкінці книги.

Упорядник щиро вдячний за допомогу та компетентні поради при 
підготовці каталогу славістичного зібрання В. І. Григоровича завідувачці 
відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства Націо-
нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Н. П. Бондар, доцен-
ту історичного факультету Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова І. С. Горновій, заступнику начальника відділу використан-
ня документів, інформації, публікацій та зовнішніх зв’язків Державного 
Архіву Одеської Області С. А. Желяскову, академіку Інституту історії, 
держави та права Академії Наук Республіки Молдова А. І. Ешану та спів-
робітнику Інституту історії, держави та права Академії Наук Республіки 
Молдова В. М. Ешану. 

Окрім того, своїм приємним обов’язком вважаю подякувати всім 
колегам-співробітникам Відділу рідкісних книг та рукописів Наукової 
біб ліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за 
підтримку.



ВИДАННЯ  

КИРИЛИЧНОГО ШРИФТУ

А

1. Аарон, Флоріан (Aaron, Florian ; 1805-1887). Idee repede de 
istoria Прінціпатулуі църіі Румыnешті : [ын 3 т.] / де Ф. Аароn ... – Букуре-n ... – Букуре- ... – Букуре-
штї [București] : ын тіпографіа луі И. Еліад, 1835-1838.
Т. 1. – 1835. – III-XXIV, 226 c.
[T. 2]. – [1835]. – [2], 330 c.
Кочубинский, с. 628; Ştrempel, № 17; WorldCat: 81562538. 

Румунською мовою кириличним та латинським шрифтами, пере-
дано за спрощеною орфографією.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.: 

1. [записи власн. олівцем на форзацах]: постелнiк цър; Радоул |;
2. [штамп на зв. тит. арк. першого т. та форзаці другого т.:] ПЕЧ: 

ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с., перекресл.:] 

№ 10.737;
4. [штамп на с. 330 першого т. та с. 226 другого т.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий сірим 
коленкором; крапчаті обрізи. Пр. другого т. деф.: тит. арк. відсутній (за-
гол. та вих. дан. написані чорнилом на форзаці).

Григорович История/55

2. Агапит (Agapetus ; диакон ; VI в.). Изложение глав или статей 
увещевательных греческому императору Иустиниану, поднесенное Кон-
стантинопольския Соборныя церкви диаконом / переведено с еллиногре-
ческаго языка … С. Писаревым … – В Санктпетербурге : напечатано при 
Императорской Академии Наук, 1771. – [8], 35, [1] с. ; 8º ; сигн. : []4, )(8, )
()(8, )()()(2.
Кацпржак № 51; Кочубинский, с. 637.

Власн. малюнки чорнилом; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:
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1. [запис власника на малюнку на с. [8], част. нерозбірливо:] будетъ 
къ тебѣ… | любезный читатель | конецъ къ читателю |;

2 [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 35, перекресл.:] 
№ 11.069;

4. [штамп на с. 35:] 1948.
Палітурка 2 пол. ХІХ ст.; цільна: картон, обтягнутий мармур. па-

пером, корінець – дерматин, тисн. золотом; крапчаті обрізи.
Григорович История литературы/54

3. Аделунг, Фёдор Павлович (Adelung, Friedrich, von ; 1768-
1843). Корсунския врата, находящиеся в Новгородском Софийском со-
боре / описаны и объяснены Федором Аделунгом ; с немецкого перевел 
Петр Артемов ; с девятью гравированными рисунками. – Москва : в уни-
верситет. тип., 1834. – [8], 225, [3] c., 9 табл.
Кочубинский, с. 627; РЯ 623.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [власн. записи на тит. арк., перекресл., нерозбірливі];
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. с., 

перекресл:] № 10.691;
4. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкірою, 
тисн. золотом на кришках оправи та корінці; крапчаті обрізи. Корінець 
частково відкріпл. від кн. блоку.

Григорович История/8

4. Аксаков, Константин Сергеевич (1823-1886). Ломоносов в ис-
тории русской литературы и русского языка / разсуждение Константина 
Аксакова, писанное на степень магистра философского факультета пер-
вого отделения. – Москва : в тип. Николая Степанова, 1846. – 14, 517, 
[5] c.
Кочубинский, с. 623.
Пров.:

1. [записи на форзаці чорнилами та олівцем:] Григор. Грамм. |;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ;
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пере-

кресл:] № 10.578;
4. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/12
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5. Алексеев, Пётр Алексеевич (1727-1801). Церковный словарь, 
или Истолкование славенских, также маловразумительных древних и 
иноязычных речений, положенных без перевода в Священном Писании, и 
содержащихся в других церковных и духовных книгах, с присовокуплени-
ем некоторых церковных Ирмосов, в Российском переводе изъясненных и 
в стихи переложенных, и Степенных перваго гласа, : [в 3 ч.] / сочиненный 
бывшим Московскаго Архангельскаго Собора Протопресвитером и им-
ператорской Российской Академии Членом Петром Алексеевым, при пер-
вом тиснении разсмотренный и к напечатанию одобренный Московским 
Вольным Российским собранием и Преосвященным митрополитом 
Платоном. – Издание четвертое, вновь пересмотренное, исправленное 
и противу прежних трех изданий весьма знатным количеством слов и 
речений приумноженное. – В  Санктпетербурге : в Типографии Ивана 
Глазунова, 1817-1819.
Ч. 1 : А – Д. – 1817. – XV, [11], 279, [1] c. 
Ч. 2 : Е – Л. – 1818. – [2], 235, [1] с. 
Ч. 3 : М – П. – 1818. – [4], 368 с. 
Ч. 4 : Р – С. – 1819. – [2], 208 с.
Ч. 5 : Т – V. – 1819. – [2], 173, [1], 17, [1], IV c.
Кочубинский, с. 622.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [записи власн. на тит. арк. всіх т.:] Из книг Логиновых |;
2. [книготорговий ярлик на нижн. форзаці:] ИЗ КНИЖНОЙ ЛАВКИ 

ИВАНА ВАСИЛЬЕВА ДУБРОВИНА на Воскресенской улице под 
Семинариею. № 537 141 В КАЗАНИ |;

3. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ;

4. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 279 першого т., на 
с. 235 другого т., на с. 368 третього т., на с. 208 четвертого т., на с. IV 
п’ятого т.; перекресл.:] № 10547;

5. [штампи на с. 279 першого т., на с. 235 другого т., на с. 368 третього 
т., на с. 208 четвертого т., на с. IV п’ятого т.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкірою 
«під мармур», тисн. золотом та наклейка на корінцях всіх т.; тоновані об-
різи.

Григорович Словари/20

6. Антонович, Павел Данилович ( -1831). Греческаго языка на-
чальное познание : [в 3 ч.]. – Москва : [Синодальная тип.], 1797. 
Ч. 1 : Азбука, собранная из разных лучших греческих азбук, содержащая 
в себе краткое наставление о произношении, некоторыя употребитель-
нейшие молитвы, десятословие, ирмосы из канона святые Пасхи, и дру-
гие места из Священнаго Писания; Гражданское и Нравственное учение с 
российским переводом; связано и сокращено употребляемые слова, и для 
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чистого письма пропись : С присовокуплением к оной российской, цер-
ковной и гражданской азбуки, сокращенных под титлами в российской 
церковной печати книгах употребляемых слов, и переведенной с гречес-
каго для российскаго чистописания прописи. – [12], V, [1], VIII, 39, [1] c., 
3 ил., 3 л. грав. табл. ; 4° ; синг. : []6, )(3, )(4, А-В4, Г8.
Ч. 2 : Словопроизводство, или Этимология, содержащая в себе глав-
нейшия осьми частей речи правила, выполняя по возможности и рос-
сийския. – Москва : в Университетской типографии, у Хр. Ридигера и 
Хр. Клаудия, 1797. – [4], 95, [1] c., 1 л. ил., 2 табл. ; 4° ; cинг. : []2, А-Л4.
Ч. 3 : Некоторыя места, взятыя из греческих древних писателей, с рос-
сийсим переводом. – [4], 101, [3] c., 1 л. ил. ; 4° ; cинг. : []2, А-М4.
Кацпржак № 206; Кочубинский, с. 624.

Вих. дан. першої ч. встановлено за бібліогр. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першої ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ;

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 126 третьої ч., 
перекресл.:] № 10.611;

3. [штамп на с. 126 третьої ч.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, корінець та кути-

ки – шкіра; крапчаті обрізи. Всі три ч. сплет. в одну од.
Григорович Грамматика/45

7. Априлов, Василий Евстафьевич (1789-1847). Денница ново-
болгарского образования / сочинения Василия Априлова, изданное им на 
своем иждивении в пользу Габровского училища. – Одесса : в городской 
тип., 1841. – Ч. 1. – [6], VI, 146, XXII с., 3 табл.
Кочубинский, с. 634; COBISS.BG-ID: 1104452580.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:
[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий дерма-
тином, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл.: Соловьев М. А. Денница ново-болгарскаго образования. 
Сочинения Василия Априлова. Одесса. 1841 in 8. VI. – 146 и XXII : 
[Рец.]. – С. 1-32. – Окр. відб. (№ 190).

Григорович Бытовые/86

8. Априлов, Василий Евстафьевич (1789-1847). Мысли за сегаш-
но то балгарско учение / отъ Василия Априлова. – Одесса : в градска та 
печатница, 1847. – 47, [1] c.

Прим. власн. олівцем у тексті. 
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 47, перекресл.:] 
№ 10.637;
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2. [штамп на с. 47:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; крапчаті обрізи.
Припл. до: Špachta D. A. Pokus Čecha o naučenj se počátkům grammatiky 
gzayka polského... – W Praze, 1837 (№ 661).

Григорович Грамматика/71

9. Арцыбашев, Николай Сергеевич (1773-1841). О  первобытной 
России и ея жителях / сочинение Николая Арцыбышева. – В Санкт-
петербурге : печатано в Императорской типографии, 1809. – 32, 35-109, 
[5] c. 
Кочубинский, с. 633.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 109, перекресл.:] 
№ 10.827;

3. [штамп на с. 109:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером; корінець – шкіра, частково пошкоджений. Пр. деф.: від-
сутні с. 33-34.

Григорович Бытовые/55

Б

10. [Байер, Готлиб Зигфрид (Bayer, Gottlieb Siegfried ; 1694-
1738)]. [Феофила Сигера Беера … География российская из Константина 
Порфирогенита, то есть Багрянороднаго / переведено Кириаком 
Кондратовичем в 1747 году]. – [СПб.] : [при Императорской академии 
наук], [1767]. – 76, [4] с. ; 8° ; сигн. : А8-Д8.

Відомості про автора, перекладача та вих. дан. встановлено за 
бібліогр.
Кацпржак № 363; Кочубинский, с. 633.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.829;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець – шкіра, тисн. та наклейка на корінці; крапчаті 
обрізи. Пр. деф.: відсутні тит арк. та с. [1-6] на початку кн. В ідеальному 
пр. заголовок лат. та рос. мовамі.

Григорович Бытовые/57
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11. Бакмейстер, Иван Григорьевич (Bacmeister, Johann Vollrath ;  
-1788). Опыт о библиотеке и кабинете редкостей и истории натуральной 
Санктпетербургской императорской академии наук / издан ной на фран-
цузском языке Иоганном Бакмейстером … ; а на российский язык пере-
веденной Васильем Костыговым. – [СПб.] : напечатан в типографии мор-
скаго шляхетнаго кадетскаго корпуса, 1779. – 191, [1] с. ; 8º ; сигн. : А8-Л8.
Кацпржак № 372; Кочубинский, с. 636.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 191, перекресл.:] 
№ 10.925;

3. [штамп на с. 191:] 1948.
Палітурка 2 пол. XIX ст.; складова: картон, обтягнутий мармур. 

папером, корінець та кутики – дерматин, тисн. золотом на корінці; крап-
чаті обрізи.

Григорович История литературы/11

12. Беккер, Павел Васильевич (1808-1881). Замечания о 
неизданных греческих надписях, собранных в Южной России / соч. 
Павла Беккера. – Одесса : в гор. тип. Сод. Х. Алексомати, 1862. – 81, [1] c.
Кочубинский, с. 630.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 81, перекресл.:] 
№ 11.001;

3. [штамп на с. 81:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець – шкіра, тисн. та наклейка на корінці; крапчаті 
обрізи. 

Григорович История/94

13. Белинский, Виссарион Григорьевич (1811-1848). Основания 
русской грамматики, для первоначального обучения / составленные 
Виссарионом Белинским. – Москва : в тип. Николая Степанова, 1837.
Ч. 1 : Грамматика аналитическая (Этимология). – 163 с., 1 табл.
Кочубинский, с. 623.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 163, перекресл.:] 
№ 10.580;

3. [штамп на с. 163:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/14

14. [Берон, Петър Атанасов (1795-1871)]. Букварь болгарский 
с различны поученията за болгарските оучилища. – Изд. второе. – 
В  Букуреште [Bucureşti] : печатался в типографията на Питаря Захария 
Каркалеки и сына его, 1841. – 127 [т. е. 128] с., 8 ил.

Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 637; Стоянов, № 251; Погорелов, № 65; COBISS.BG-ID: 
1063767780. 

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; крапчаті обрізи.
Припл. до: Венелин Ю. И. О зародыше новой болгарской литературы... – 
М., 1838 (№ 37).

Григорович История литературы/22

15. Берх, Василий Николаевич (1781-1834). Царствование 
царя Федора Алексеевича и история стрелецкого бунта : [в 2 ч.]. – 
Санктпетербург : печатано в тип. Х. Гинце, 1834-1835.
Ч. 1. – 1834. – [10], 122 c., 1 ил.
Ч. 2. – 1835. – [2], VI, 162 c.
Кочубинский, с. 628.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк. першої ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 162 другої ч., пере-
кресл.:] № 10.717;

3. [штамп на с. 162 другої ч.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра, наклейка на корінці, тисн. зо-
лотом; крапчаті обрізи. Обидві ч. сплет. в одну од.

Григорович История/34

16. Библейско-биографический словарь, или Жизнеопи сания 
всех лиц, упоминаемых в Священных книгах Ветхого и Нового Заветов, 
и других имевших какое-либо влияние на ход и распространение Церкви 
Божией на земле : с аналитической таблицею содержания и дополнени-
ем хронологического обозрения достопамяннейших лиц Новозаветной 
Церкви времен после-библейских : в алфавитном порядке : [4 т.] / сост. 
Ф. И. Яцкевич и П. Ф. Благовещенский. – Санктпетербург : в тип. штаба 
отдельного корпуса внутренней стражи, 1849.
Т. 1 : А-И. – [2], 248 с. 
Т. 2 : I-Н. – [2], 283, [1], III, [1] с.
T. 3 : О-Ф. – [2], 188, III, [1] c. 



Видання кириличного шрифту 87

Т. 4 : Дополнение : Хронологическое обозрение достопамятнейших лиц 
Новозаветной Церкви времен после-библейских, в алфавитном порядке / 
Сост. Ф. И. Яцкевич. – [2], 85, [1] с. 
Кочубинский, с. 622 ; WorldСat: 311377029.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першого т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 85 четвертого т., 
перекресл.:] № 10.93;

3. [штамп на с. 85 четвертого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра, наклейка на корінці; крапчаті 
обрізи. Всі т. сплет. в одну од.

Григорович Словари/41

17. Библија Н. З. (1847 ; Wien). Нови Завjет Господа Нашего Иисуса 
Христа / превео Вук Стеф. Караџић. – У Бечу [Wien] : у штампарији 
Јерменскога манастира, 1847. – [4], XV, [1], 607, [1] c.
COBISS.SR-ID: 14165767; Кириловић 1217; Кочубинский, с. 639; 
Новаковић 1472; Панковић 1360.
Пров.:

1. [дарчий напис Вука Караджича на форзаці:] Господину Виктору 
Ивановићу | Григоровићу за знак особи- | тога поштовања из Беча | у 
Казањ шаље | Вук Стеф. Караџић [автограф]. 13/29 … 847. |; 

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 607, перекресл.:] 
№ 11.095;

4. [штампи на с. 607:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий дерма-

тином; сліпе тисн. на кришках палітурки; тисн. золотом на корінці; крап-
чаті обрізи. 

Григорович Cлавянская литература/12

18. Библия Н. З. (1840 ; İzmir). Новий завет господа нашего 
Исуса Христа / сега ново преведени от славенскаго на болгарский язик 
от Неофита иеромонаха П. П. Рилца ; и с прилежанием прегледан и од-
обрен от преосвященнейшаго и премудраго митрополита Терновскаго 
г. г. Илариона. – В Смирне [İzmir] : в тип. А. Дамианова и содружества, 
1840. – [4], 516 c.

Церковнослов’янська кирилиця.
Кочубинский, с. 639; COBISS.BG-ID: 1063767268.

Прим. власн. олівцем; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [запис на верхн. форзаці:] С. К. Григоровича |;
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2. [власн. запис на нижн. форзаці:] Ставропигийскаго монастыря | 
кельи святыя Тройцы Белобережски мо- | нахи Висаріон и Варсанофій 
- | от Павла Сидорова им поклонъ |;

3. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

4. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 516, перекресл.:] 
№ 11.098;

5. [штамп на с. 516:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тоновані обрізи (колір – жовт.). 
Григорович Cлавянская литература/15

19. Билярский, Пётр Спиридонович (1819-1867). Судьбы 
церковного языка : историко-филогические исследования : [в 2 ч.] / 
П. Билярского. – Санктпетербург : в тип. Император. акад. наук, 1847-
1848. 
Ч. 2 : О кирилловской части Реймского Евангелия. – 1848. – [4], VII, [1], 
283, [1] c.
Кочубинский, с. 624.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 283, перекресл.:] 
№ 10.604;
3. [штамп на с. 283:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 

Григорович Грамматика/38

20. [Богоров, Иван Андреов (1818-1892)]. Първичка българска гра-
матика / написа Иванчо Андреов. – Букурещ [București] : в типографията 
на Серд. К. Пенкович, 1844. – 130, XVIII c.
 Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 626; Стоянов № 57; COBISS.BG-ID: 1063779300.

Церковнословя’нська кирилиця.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. XVIII, перекресл.:] 
№ 10.672;
3. [штамп на с. XVIII:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра, тисн.; крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/106
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21. Бодянский, Осип (Иосиф) Максимович (1808-1877). О на-
родной поэзии славянских племен / разсуждение на степень магистра 
философского факультета первого отделения … Иосифа Бодянского. – 
Москва : в тип. Николая Степанова, 1837. – 154 с.
Кочубинский, с. 636.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 154, перекресл.:] 
№ 10.921;
3. [штамп на с. 154:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – дерматин, тисн.; крапчаті обрізи.

Григорович История литературы/7

22. Бодянский, Осип (Иосиф) Максимович (1808-1877). О по-
исках моих в Познанской публичной библиотеке (читано 28-го ноября, 
1842  г.). – C. 1-45, [1]. – Окр. відб.: Чтения в Имп. Обществе истории и 
древностей российских (ЧОИДР), 1846, кн. 1.
Кочубинский, с. 632.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на c. 1:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 45, перекресл.:] 
№ 10.792;
3. [штамп на c. 45:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – дерматин, тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/20

23. Болгарские грамоты, / собранные, переведенные на русский 
язык и объясненные Василием Априловым ; изданы в пользу Габровского 
училища. – Одесса : в городской тип., 1845. – IV, [2], V-XII, 132 c., 1 карта, 
1 ил.
Кочубинский, с. 634; COBISS.BG-ID: 1104457444.

Чисельні прим. та виправл. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [дарчий напис Василя Априлова Ангелею Хаджиоглу на шмуц-
тит.:] Ревностному Патріоту | Господину Ангелею Хаджіоглу | въ Знак 
почтенія. | 22 Августа 1845 | Одесса. | от издателя. |;
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2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Ришельєвського ліцею на с. 132, перекресл.:] 
№ 10.840;

4. [штамп на с. 132:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий дер-

матином, корінець – коленкор; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/68

24. Болгарские песни из сборников Ю. И. Венелина, Н. Д. Катранова 
и других болгар, : [в 2 вып.] / издал Петр Безсонов. – Москва : в универ-
ситет. тип. 1855. 
[Вып. 1]. – [2], XVIII, 136, 156, [2], 270, IV c.
Вып. 2. – [2], XII, 148, IV, 46, III, [3] c.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [дарчий напис П. О. Безсонова на тит. арк. першого вип., частково 
обрізаний:] Виктору Ивановичу Григор[о-] | вичу, въ свидетельство 
г[лубо-] | чайшаго уваженія | от изда[теля] |;

2. [штамп на зв. тит. арк. першого вип., на с. 1 другого вип.:] ПЕЧ: 
ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ;

3. [штамп на с. 156 першого вип., на ост. ненумер. с. другого вип.:] 
1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра, тисн. на корінці; крапчаті об-
різи. С. [2], 270, IV першого вип. сплет. з другим вип. 

Григорович Бытовые/19

25. Болтин, Иван Никитич (1735-1792). Ответ генерал маиора 
Болтина на письмо князя Щербатова, сочинителя Российской истории. – 
В Санктпетербурге : в типографии Горнаго училища, [17]89. – 183, [1] c. ; 
8° ; сигн. : 18-118, 124.

Відомості про рік видання встановлено за бібліогр.
Кацпржак № 67; Кочубинский, с. 634.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 183, перекресл.:] 
№ 10.861;

3. [штамп на с. 183:] 1948.
Оправа сучасна виданню; цільна: дерев’яна дошка, обтягнута 

шкірою, тисн. на корінці; тоновані обрізи (колір – червон.).
Григорович Бытовые/89
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26. [Бунзен, Карл Иозиас фон (1791-1860)]. Жизнь и творения 
Нибура / [К. Бунзен, И. Брандис, И. Лорбелл]. – С. 45-72. – Окр. відб. : 
Москвитянин, 1852, № 24, отд. 3.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 72, перекресл.:] 
№ 11.061;

2. [штамп на с. 72:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра, тисн. на корінці; крапчаті об-
різи.
Припл. до: Палаузов С. Н. Ростислав Михайлович, русский удельный 
князь на Дунае в XIII веке... – СПб., 1851 (№ 149).

Григорович История литературы/46

27. [Буркхард фон Пюркенштейн, Антон Эрнст (Burckhard von 
Pürckenstein, Anton Ernst ; 1658-1731)]. Приемы циркуля и линеики или 
Избраннеишее начало в математических искусствах, имже возможно лег-
ким и новым способом вскоре доступити землемерия и иных из онаго про-
исходящих искуств / повелением всепресветлеишия великия государыни 
и имп. Екатерины Алексиевны ... напечатано ; [пер. Я. В. Брюс]. – [СПб.] : 
Санктпетербургская тип., 1709. – 353, [13] c. ; 8° ; сигн. : А8-Ц8, Ч7.

Відомості про автора та перекладача встановлено за бібліогр.
Быкова № 18; Кацпржак № 780; Кочубинский, с. 642.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [запис на форзаці, чорнилами:] GEOMETRIAE Принадлежит 
Л. Г. | appartient à Monsieur |  Oukoff après à un de |  Ses fils ...  |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. с., пере-
кресл.:] № 11.207;

4. [штамп на передост. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна, картон, обтягнутий шкірою, 

наклейка на корінці (частково пошкоджений); крапчаті обрізи.
Григорович Славянская литература/121

28. Бурнашев, Владимир Петрович (1809-1888). Опыт терми-
нологического словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов и 
быта народного : [в 2 т.] / сост. Владимир Бурнашев. – Санктпетербург : в 
тип. К. Жернакова, 1843-1844.
Т. 1 : А – Н. – 1843. – [4], XII, 487, [1] c. 
T. 2 : О – Ф. – 1844. – [2], 415, [1] c. 
Кочубинский, с. 622.
Пров.:
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1. [штамп на зв. тит. арк. обох т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВ-
СКА ГО ЛИЦЕЯ;

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 487 першого т., на 
с. 415 другого т., перекресл.:] № 10.558;

3. [штамп на с. 487 першого т., на с. 415 другого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; паперові наклейки на корінцях; 
крапчаті обрізи.

Григорович Словари/31

29. [Бусилин, Георги Попилиев (1820-1845)]. Български буквар / 
на иждивение московскаго купца, Ангели Николаевича Хаджогло из гра-
да Русчук : Да ся расдадé в дар учащимся юношам. – Москва : в универ-
ситетската печатня, 1844. – [2], 117, [3] c., 1 л. ил. 

Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 637; Погорелов, № 94; COBISS.BG-ID: 1063775204. 
Пров.:

[дарчий напис Г. Бусіліна на тит. арк.:] Другу и товарищу | Никол. 
Михайловскому. | Автор. |.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; крапчаті обрізи.
Припл. до: Венелин  Ю. И. О зародыше новой болгарской литературы… – 
М., 1838 (№ 37).

Григорович История литературы/22

30. Буслаев, Фёдор Иванович (1818-1897). О влиянии хрис-
тианства на славянский язык : опыт истории языка по Остромирову 
Евангелию / написанный Ф. Буслаевым. – Москва : в университет. тип., 
1848. – 211, [1] с.
Пров.:

1. [дарчий напис Ф. І. Буслаєва на форзаці:] Виктору Ивановичу | 
Григоровичу | въ знак искреннего уважения | Ф. Буслаев | Москва | 
1849 год Сентября 11 дня |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 211, перекресл.:] 
№ 10.658;

4. [штамп на с. 211:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; крапчаті обрізи. 
Григорович Грамматика/92

31. Буслаев, Фёдор Иванович (1818-1897). О преподавании оте-
чественного языка : [в 2 ч.] / сочинение Федора Буслаева. – Москва : в 
университет. тип., 1844.
Ч. 1. – [2], V, [1], 335, [1] c.
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Ч. 2. – [4], III, [1], 375, [1] c. 
Чисельні прим. власн. олівцем у тексті.

Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк. першої ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 

РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 375 другої ч., пере-

кресл.:] № 10.609;
3. [штамп на с. 375 другої ч.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці. Пр. 
пошкоджений: корінець відкріпл. від кн. блоку. Перша і друга ч. сплет. в 
одну од.

Григорович Грамматика/43

32. [Български народни песни и пословици / събра Ив. А. Богоев 
[Иван Андреов Богоров]. – [Пеща [Budapest] : [в Баймеловата типогра-
фия], [1842]. – 3-63, [1] c.
Кочубинский, с. 635; COBISS.BG-ID: 1063769060.

Відомості про автора та вих. дан. встановлено за бібліогр.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 63, перекресл.:] 
№ 10.896;

2. [штамп на с. 63:] 1948.
Палітурка сучасна виданню: цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; крапчаті обрізи. Пр. деф.: відсутні тит. арк. та с. 1-2.
Припл. до: Перевлесский П. М. Русское стихосложение... – Изд. 2-е. – 
Москва, 1848 (№ 155).

Григорович Бытовые/124

В

33. Венелин, Јуриј Иванович (Гуца, Георгий ; 1802-1839). 
Доказыванě да су Славянски народи примили христіанство іоштъ пре 
Кирила и Меөодія / съ русскога по Венелину одъ Димитрія П. Тирола. – 
У  Београду : словима Правительствене типографіє, 1841. – [2], 24 с.
Кириловић 973; Кочубинский, с. 635; Новаковић 1181; COBISS.SR-ID: 
124187143.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 24, перекресл.:] 
№ 11.031;

3. [штамп на с. 24:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – коленкор; крапчаті обрізи. 
Григорович Бытовые/138
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34. Венелин, Юрий Иванович (Гуца, Георгий ; 1802-1839). 
Заради возрождение новои болгарскои словесности или науки : сочине-
ние, или книжица / русскаго историописателя Венелина. Москва, 1838 ; 
превел губернский секретарь М. Кифалов тетевенец : с притурание не-
колко песней и истории заради полу-славяне, или румуне (молдо-власы), 
и некоих достопамятств и мудрых изречений. – Букурещ [București] : на-
печатана оу Иосифа Копайнига сос буквы Питаря К. Пенковича, 1842. – 
[8], VI, [2], 190 c.
Кочубинский, с. 627; COBISS.BG-ID: 1063769572.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 190, перекресл.:] 
№ 10.924;

3. [штамп на с. 190:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий ткани-

ною; позолочені обрізи. 
Григорович История литературы/10

35. Венелин, Юрий Иванович (Гуца, Георгий ; 1802-1839). 
Историко-критические изыскания : [в 2 т.] / Юрия Венелина. – Москва : в 
Университетской типографии, 1829-1841. 
Т. 1 : Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, исто-
рическом и религиозном их отношении к россиянам. – 1829. – [4], VIII, 
256, XV-XVI, [2] c. 
Т. 2 : Древние и нынешние словене, в политическом, народописном, ис-
торическом и религиозном отношении к россиянам. – 1841. – [6], LXXIX, 
[1], [2], II, 326, 8 c., 1 карта.
Кочубинский, с. 634.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [власн. записи пол. мовою на другому т.; нерозбірливі:];
2. [штамп на зв. тит. арк. обох т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. XVI першого т., на 

с. 8 другого т., перекресл.:] № 10.870;
4. [штамп на с. XVI першого т., с. 8 другого т.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці, об-
різи крапчаті. 

Григорович Бытовые/98

36. Венелин, Юрий Иванович (Гуца, Георгий ; 1802-1839). 
Критическия изследования об истории болгар / Ю. И. Венелина ; с при-
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хода болгар на Фракийский полуостров до 958 года, или покорения 
Болгарии Великим князем русским, Святославом ; изданныя на ижди-
вении болгарина И. Н. Денкоглу. – Москва : в тип. Николая Степанова, 
1849. – [4], III, [3], 342, VI c., 1 портр.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. VI, перекресл.:] 
№ 10.713;

3. [штамп на с. VI:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці, об-
різи крапчаті. 

Григорович История/30

37. Венелин, Юрий Иванович (Гуца, Георгий ; 1802-1839). 
О зародыше новой болгарской литературы / писал Юрий Венелин. – 
Москва : в тип. Н. Степанова, 1838.
Кн. 1. – 51, [1] c.
Кочубинский, с. 637; COBISS.BG-ID: 1104447716.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий колен-
кором; крапчаті обрізи. 
Припл.: 1) [Берон П. А.]. Букварь болгарский с различны поученията 
за болгарските оучилища. – Изд. второе. – В Букуреште, 1841 (№ 14); 
2) Бусилин Г. И. Български букварь на иждивение московскаго купца, 
Ангели Николаевича Хаджогло, из града Русчук. – Москва, 1844 (№ 29); 
3) Забавник за лето 1845 / от К. Огняновича. – Печатан в Паризе, [1845] 
(№ 138). 

Григорович История литературы/22

38. Видаковић, Милован (1780-1841). Велимиръ и Босилька / 
Милована Видаковића. – У Београду : наново препечатана Стефаномъ 
Лазаревићемъ ; при Правительственной кньигопечатньи, 1844. – [2], X, 
248, [4] с.
Кириловић 1070; Кочубинский, с. 639; Новаковић 1278; Панковић 1150; 
COBISS.SR-ID: 70668807.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 
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2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 11.107;

3. [штампи на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 
Григорович Славянская литература/24

39. Видаковић, Милован (1780-1841). Грамматіка сербска или 
паче Краткое по испытословію у сербскій єзыкъ руководство : по чистомú 
у садашне време, нарěчію не самõ какõ у Сербіи и у Сремú у Бачки 
у Славоніи и т. д. Сербли обичнõ говоре но и какõ треба да говоре, а 
нарочитõ да книге пишú, придержаваюћи се своихъ єзыкú своиственныхъ 
правила и орөографіе / сочиненно Милованомъ Видаковичемъ. – У 
Пешти [Budapest] : писмены Іос. Баймела Ц.К. Прівілегір. Прімаціал. 
Острогонскогъ кньгопечатателя, 1838. – [6], 180, [16] с. 
Кириловић 844; Кочубинский, с. 623; Новаковић 1021; Панковић 942; 
COBISS.SR-ID: 124339719.
Пров.:

1. [запис власн. на тит. арк., нерозбірливий:];
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ.
Палітурка сучасна виданню; цільна, картон, обтягнутий фіолет. ко-

ленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл.:1) Милаковић Д. Србска грамматика саставлена за црногорску 
младежь : [в ч.]. – У Црной Гори, 1838 (№ 117); 2) Поповић Ј. Србска 
грамматіка... – У Новому Саду, 1843 (№ 169).

Григорович Грамматика/4

40. Виссарион (Нечаев Василий Петрович ; епископ 
Костромской и Галичский ; 1823-1905). Святой Димитрий, митрополит 
Ростовский. – Москва : в тип. В. Готье, 1849. – [2], II, 203, [3] c.
Кочубинский, с. 637.
Пров.:

1. [напис власн. на нижн. форзаці, олівцем:] 30. О непорочном за-
чатии |; зачатие |; Z Znamení |; Znamenŭ pomhaf| pomhaf. |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 11.042;

4. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті об-
різи. Корінець відкріпл. від кн. блоку. 

Григорович История литературы/27
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41. Влахо-болгарския или дако-славянския граматы, / собранныя 
и обясненныя Юрием Венелиным. – С. Петербург : в тип. Императ. 
Российской акад., 1840. – [6], XVI, 359, [3] c.
Кочубинский, с. 628.

Прим. та підкресл. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. 
ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.734;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мармур. 

папером, корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи. Корінець частково 
відкріпл. від кн. блоку.

Григорович История/52

42. Вышнеградский, Николай Алексеевич (1821-1872). О фи-
лологических изследованиях церковно-словенскаго наречия, и преиму-
щественно о грамматиках сего наречия / разсуждение, представленное 
Николаем Вышнеградским. – Санктпетербург : в тип. Император. акад. 
наук, 1847. – [4], 81, [1] c.
Кочубинский, с. 625.
Пров.:

1. [дарчий напис на с. 81:] Даръ ему (Вышнегадскому) [написано 
над строчкою]… | сочинение на степень кандидата | русской словес-
ности. | Декан Н. Устрялов. | 20 февраля 1847 г. СПБ. |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 81, перекресл.:] 
№ 10.644;

4. [штамп на с  81:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий сірим 

коленкором; крапчаті обрізи. 
Григорович Грамматика/78

43. Вэкэрескул, Яннакe (Văcărescul, Ianache ; 1740-1799). 
Обсерваціи сау Бэгэри де сямэ, асупра регулелор Грамматичий 
румынешти / адунате щи алкэтуите де думнялуй Яннаке Вэкэрескул чел 
де акум дикеофулакс а бисеричий чей мари а рэсэритулуй ши маре ви-
стиеру а Принципатулуй Валахией. – Тимпэритэ акум ынтру ал дойля 
ринду. – Ын Виенна Аустрией [Wien] : ла Иосифу Ноблу де Курцбек 
ынпэрэтескул ши крэескул ал Курций типографу, …, 1787. – [6], 184, 
[6] п. ; 8° ; сигн. : []1, A8–E8, F4, F2

4 : F8, G8–L8, M7. 
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Румунською мовою кириличним шрифтом, передано за спрощеною 
орфографією.
Кочубинский, с. 626; Bianu, t. 2, № 517; WorldСat: 62584050.

Чисельні записи та малюнки власника (?) на форзацах. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.678;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкі-

рою, тисн. золотом на корінці; тоновані обрізи (колір – червон.). 
Григорович Грамматика/112

Г

44. Георги, Иван Иванович (Georgi, Johann Gottlieb ; 1729-1802). 
Описание всех обитающих в Российском государстве народов ; их жи-
тейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, веро-
испеведаний и других достопамятностей : в 4 ч. / творение, за несколько 
лет пред сим на немецком языке Иоганна Готтлиба Георги, в переводе 
на российский язык весьма во многом исправленное и в новь сочинен-
ное : со 100 гравированными изображениями народов и 8 виньетками ; 
иждивением книгопродавца Ивана Глазунова. – В Санкт-Петербурге : при 
Императорской Академии наук, 1799. 
Ч. 1 : О народах финскаго племени, известных по истории российской под 
именем руссов. – XV, [13], 76 c., 22 ил. ; 4º ; сигн. : []4, **6, )(4, А4- И4, І2.
Ч. 2 : О народах татарскаго племени и других не решеннаго еще про-
исхождения северных сибирских. – [4], 177, 78 [т. е 178] с., 30 ил. ; 4º ; 
сигн. : []2, А4- Х4, Ц1.
Ч. 3 : О народах семоедских, манджурских и восточных сибирских как и 
о шаманском законе. – [4], 116 c., 19 ил.  ; 4º ; сигн. : []2, А4- Н4, О2.
Ч. 4 : О народах монгольских, об армянах, грузинах, индийцах, немцах, 
поляках и о владычествующих россианах, с описанием всех именований 
козаков, так же история о Малой России и купно о Курляндии и Литве. – 
[4], 385, [2] c., 27 ил. ; 4º ; сигн. : []2, А4-V4, Аа4-Мм4, []2.
Кацпржак, № 1376; Кочубинский, с. 627.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першої та четвертої ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 10.699;

3. [штамп на ост. ненумер. с. третьої та с. 116 четвертої ч.:] 1948. 
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Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкі-
рою; тисн. золотом на корінці; тоновані обрізи (колір – жовт.). Ч. перша-
третя сплет. в одну од. 

Григорович История/16

45. Георгијевић, Герасим (епископ Шабацкий ; 1779-1839). 
Знаменитіи догађаи новіє србске исторіє : на кратко у везаномъ и простомъ 
слогу / списани Герасімомъ Георгієвићемъ. – У Бěограду : печатано при 
Княжеско-Србской Кньигопечатньи, 1838. – 140 с.
COBISS.SR-ID: 124875783; Новаковић 1022; Кириловић 846; Панковић 
944; Кочубинский, с.640.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 140, перекресл.:] 
№ 11.120;

3. [штамп на с. 140:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 
Григорович Славянская литература/34

46. Глоссы Mater Verborum, : памятник чешской литературы XIII 
столетия ; / с объяснениями и примечаниями Константина Скворцова. – 
СПб. : тип. Акад. наук, 1853. – 135, [3] с.
Кочубинский, с. 624.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на с. 1:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пере-

кресл.:] № 10.610;
3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи. 

Григорович Грамматика/44

47. [Горский, Александр Васильевич (протоиерей ; 1812-1875)]. 
Св. Киприан митрополит Киевский и Всея России. – Москва : тип. Готье 
и Монигетти, 1848. – 77, [1] с.
Кочубинский, с. 637.
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці. 
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Припл.: 1) [Горский А. В.]. О сношениях русской церкви с 
Святогорскими обитателями до XVIII столетия. – Москва, 1848 (№ 48); 
2) [Казанский П. С.]. Жизнь Святого Саввы, перваго архиепископа 
Сербскаго. – Москва, 1849 (№ 77).

Григорович История литературы/34

48. [Горский, Александр Васильевич (протоиерей ; 1812-1875)]. 
О сношениях русской церкви с Святогорскими обитателями до XVIII сто-
летия. – Москва : в тип. Готье и Монигетти, 1848. – 42 с.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці. 
Припл. до: [Горский А. В.]. Св. Киприан митрополит Киевский и Всея 
Руси. – Москва, 1848 (№ 47).

Григорович История литературы/34

49. Горский, Александр Васильевич (протоиерей ; 1812-1875). 
Памятники духовной литературы времен Великого князя Ярослава I. – 91, 
[1] с. – Окр. відб.: Прибавление к Творениям св. отцов в русском пере-
воде, 1844, ч. 2.
Кочубинский, с. 636.

Прим. та підкресл. власн. олівцем; прим. бібліотекарів 2 пол. 
ХІХ ст. 
Пров.:

1. [запис на зв. тит. арк.:] Из Прибавления к Творениям Святых 
отцов в русском переводе за 1844 г., ч. 2;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 91, перекресл.:] 
№ 10.923;

4. [штамп на с. 91:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – дерматин; крапчаті обрізи. 
Григорович История литературы/9

50. Греч, Николай Иванович (1787-1867). Учебная книга россий-
ской словесности или избранные места из русских сочинений и перево-
дов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и 
пиитики, и истории российской словесности : [в 4 ч.] / изданыя Николаем 
Гречем. – Санктпетербург : в типографии издателя, 1819-1822. 
Ч. 4. – 1822. – [2], VII, [1], 663, [15] c. 
Кочубинкий, с. 636.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 
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2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.928;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець – дерматин; наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 
Григорович История литературы/14

51. Григорович, Виктор Иванович (1815-1876). Записки антиква-
ра о поездке его на Калку и Калмиус, в Корсунскую землю и на южныя 
побережья Днепра и Днестра / издал и приложил чертеж побережья 
В. Григорович. – Одесса : тип. П. Францова, 1874. – 48, VI c.
Кочубинкий, с. 636.

Прим. власн. у тексті олівцем.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. VI, пере-
кресл.:] 36.494;

3. [штамп на с. VI:] 1948.
Палітурка бібліотечна 2 пол. XX ст.

Григорович Бытовые/148

52. Григорович, Виктор Иванович (1815-1876). Программа препо-
давания теории словенских языков и литературы словен в ея главнейших 
эпохах, / составленная магистром Казанского университета Григоровичем 
и утвержденная попечителем округа. – [Казань] : [б. и], [1843]. – 6 c.
Кочубинкий, с. 637.
Пров.:

[штамп на с. 1:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ.
Палітурка бібліотечна кін. XX ст. Пр. деф.: відсутні тит. арк. та 

с. 7-12.
Григорович История литературы/38

53. Груић, Никанор. Примěтве Ніканора Груића, архімандрі-
та Кувеждинскога, на преводъ Новога завěта, кои є господинъ Вукъ 
С. Караџићъ писао и у Бечу у штампаріи Іерменскога монастира печатао 
1847. – У Земуну [Београд] : кньигопечатня І. К. Сопрона, 1852. – [2], 138, 
[2] с.
Кириловић 1567; Кочубинкий, с. 639; Новаковић 1771; COBISS.SR-ID: 
127920391.
Пров.:

1. [дарчий напис Ніканора Груіча на тит. арк.:] … М. Погодину | N. 
G. |;

2. [штампи на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 
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3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського лицею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 11.105;

4. [штампи на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, корінець та кути-

ки – фіолет. коленкор; тоновані обрізи (колір – синій). 
Григорович Славянская литература/22

54. [Гульянов, Иван Александрович (1786-1841/1842)]. 
[Изследование образования языков и единства их разума]. – [СПб.] : 
[Императ. тип.], [1812]. – 15, [1], 32 с.

Відомості про автора та вих. дан. встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 626; Фоменко.
Пров.:

1. [загол. написаний від руки на форзаці:] Изследованиіе образова-
нія языковъ и единства ихъ разума |;

2. [штамп на c. 1:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 32, перекресл.:] 

№ 10.984;
4. [штамп на с. 32:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: лаковий картон; рамкове 
тисн. на обох кришках палітурки; золоті обрізи. Пр. деф.: відсутні тит. 
арк., кн. блок розділений на дві ч. 

Григорович Грамматика/125

55. Давидовић, Димитрије (1789-1838). Дěла Димитрія 
Давидовића / [комп. Јован Хаџић]. – [Друго изданіє]. – У Београду : у 
Княжеско-Србской Кньигопечатньи, 1846.
Кнь. 1 : Исторія народа србскогь: печатана у Вієни године 1821 / препеча-
тана Григоріємъ Возаровићемъ. – 1846. – XVI, XXXIV, [2], 160 [т. ј. 142], 
[30] с., 2 ил., 1 к.
Кириловић 1172; Новаковић 1408; Панковић 1296; Кочубинский, с. 641; 
COBISS.SR-ID: 34955527.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с., перекресл.:] 
№ 11.175;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 

папером, корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи.
Григорович Славянская литература/90
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Д
56. Давыдов, Иван Иванович (1794-1863). Опыт общесравни-

тельной грамматики русского языка, / изданный Вторым отделением 
Император. Акад. наук. – Санкпетербург : в тип. Император. акад. наук, 
1853. – [4], XLIV, 497, [1] с. 
Кочубинский, с. 625.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 497, перекресл.:] 
№ 10.648;

3. [штамп на с. 497:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 

папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті обрізи. 
Палітурка відкріпл. від кн. блоку. 

Григорович Грамматика/82

57. Далин, Улоф фон (1708-1763). Олофа Далина история 
Шведскаго государства ; / перевод с немецкаго языка  [на рус. яз. 
Р. М. Цебрикова с нем. пер. И. К. Денерта, выполненного им при учас-
тии И. Бенцельстиерна] : [в 3 ч., 8 кн.]. – В Санктпетербурге : печатано в 
Императорской типографии, [1805]-1807.
Ч. 1, кн. 2 [т. е. 1]. – [1805]. – [6], XXI, [1], II, 472 c.
[Ч. 1, кн. 2]. – [1805]. – 473-955, [1], 2 c.
 Вих. дан. та імена перекладачів встановлені з бібліогр.
Барке, N°2129; Кочубинский, с. 627.

Прим. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [круглий штамп на с. I:] HRB (?);
2. [штамп на зв. тит. арк. першої ч. кн. 1, на с. 473 першої ч. кн. 2:] 

ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 472 першої ч. кн. 1, 

на с. 2 першої ч. кн. 2, перекресл.:] № 10.702;
4. [штамп на с. 472 першої ч. кн. 1, на с. 2 першої ч. кн. 2:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 
папером, корінець та кутики – коленкор; паперові наклейки на корінцях; 
крапчаті обрізи. 

Григорович История/19

58. Даль, Владимир Иванович (1801-1872). О наречиях русского 
языка : по поводу опыта областного великорусского словаря, изданного 
вторым отделением Император. акад. наук / статья В. И. Даля. – 72 с. – 
Окр. відб.: Вестник Император. русск. географич. о-ва, 1852, кн. 5.
Кочубинский, с. 623.
Пров.:
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1. [дарчий напис В. І. Даля (?) на форзаці:] Виктору Ивановичу 
Григоровичу |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 72, перекресл.:] 
№ 10.588;

4. [штамп на с. 72:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/22

59. Даничић, Ђжура (1825-1882). Мала српска грамматика / напи-
сао Ђ. Даничић. – У Бечу [Wien]: у штампариjи �ерменскога манастира, 
1850. – [4], 79, [13] c.
Кириловић 1445; Кочубинский, с. 624; Новаковић 1632; COBISS.SR-ID: 
61434887.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.613;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; крапчаті обрізи. 
Григорович Грамматика/47

60. [Дěла Досіөеа Обрадовића] : [в 6 ч.]. – У Београду : у Княжеско-
Србской типографіи, 1833-1835.
Ч. 3 : Езопове и прочихъ разныхъ баснотворцевъ, съ различны єзика на 
славеносербскій єзикъ преведене, садъ првый редъ съ наравоучителни-
ма, полезнима изясненіяма и наставленіяма издане и сербской юности 
посвећене басне / [компл. и пер. Доситеј Обрадовић] ; на ново препечата-
не и издане Глигоріемъ Возаровићемъ. – 1833. – VIII, 309, [11] с.
Кириловић 733; Кочубинский, с. 641; Новаковић 874; Панковић 793; 
COBISS.SR-ID: 25851399.

Прим. та підкресл. власн. олівцем у тексті.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
c., перекресл.:] № 11.168;

3. [штамп на передост. ненумер. c.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 
Григорович Славянская литература/82
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61. Драгосављевић, Адам (1800-1862). Постанакъ славенски слова 
или писменость каква је и каква треба да је у србскомъ језику / одъ Адам 
Драгосављевићю. – У Београду : печатано у књигопечатњи Княжества 
Србскогъ, 1840. – 139, [1] c.
Кириловић 928; Кочубинский, с. 625; Новаковић 1114; Панковић 1007; 
COBISS.SR-ID: 130579207.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 139, перекресл.:] 
№ 10.634;

2. [штамп на с. 139:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 
Припл. до: �unik E.-E. Aufklärungen über einige Punkte der Äusseren 
Geschichte des Slawischen Evangeliums zu Reims / Ein Beitrag zur Geschichte 
der Slawistik von E. �unik ; Lu le 22 Décembre 1848. – 110 S. – Окр. відб. 
(№ 468) 

Григорович Грамматика/68

Е

62. Евангелиє. Святоє Евангелиє по Остромирову спъску … / изда-
ние Ващеслава Ганкы : иждивениэм издателевым. – Празе [Prag] : в цар. 
крал. двор. печятни сынов Богомила Гаасе, 1853. – VIII, 206 c.

Церковнослов’янска кирилиця.
Кочубинский, с. 638.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 206, перекресл.:] 
№ 11.070;

3. [штамп на с. 206:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – дерматин; тоновані обрізи.
Григорович История литературы/56

63. [Евгений (Болховитинов, Евфимий Алексеевич ; митропо-
лит ; 1767-1837)]. Историческое рассуждение вообще о древнем хрис-
тианском богослужебном пении, особенно о пении Российския церкви с 
нужными примечаниями на оное и с присовокуплением другаго краткка-
го разсуждения о том, что алтарныя украшения нашей церкви сходны с 
древними. – В Санктпетербурге : при Святейшем Синоде, 1804. – [2], 26 c. 

Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Барке № 3212; Кочубинский, с. 632.
Пров.:
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1. [запис власн. на зв. тит. арк.:] Из книг Казанскаго военнаго 
Госпи- |таля (?) Студента Александра | Нетаева (?) 1810-го года Марта 
16 | дня № 29 |;

2. [власн. запис на с. 26:] Читатели небудите по … |;
3. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
4. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 26, перекресл.:] 

№ 10.778;
5. [штамп на с. 26:] 1948.

Палітурка бібліотечна кін. ХХ ст. 
Григорович Бытовые/6

64. [Евгений (Болховитинов, Евфимий Алексеевич ; митропо-
лит ; 1767-1837)]. Описание обряда церковнаго происходившаго маия 15, 
16 и 17 дня 1803 года, по случаю торжества для совершившагося перваго 
столетия от зачатия царствующаго града Санктпетербурга. – [СПб.] : пе-
чатано при Святейшем Правительствующем Синоде, [1803]. – 15, [1] c. 
Кочубинский, с. 627.
Пров.:

1. [запис власн. на зв. тит. арк., частково затертий; нерозбірливо:];
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 15, перекресл.:] 

№ 10.779;
4. [штамп на с. 15:] 1948.

Палітурка бібліотечна кін. ХХ ст. 
Григорович Бытовые/7

3

65. Записки имп. Русского географического общества : [в 13 кн.]. – 
Санктпетербург : в тип. II отд. собственной е. и. в канцелярии, 1846-1859. 
Кн. 6, / изд. под ред. А. Н. Попова. – 1852. – [2], 502, [2] c.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Кочубинский, с. 8.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.780;

3. [штамп на передост. ненумер. c.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/8
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66. Зеленецкий, Константин Петрович (1812-1858). Сис тема и со-
держание философского языкоучения с приложением к язику русскому : 
конспект чтений  / Константина Зеленецкого. – Санктпетербург : в тип. 
Императ. Российской акад., 1841. – [2], 56 c.
Кочубинский, с. 626.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [дарчий напис К. П. Зеленецького на тит. арк., частково обрізаний:] 
[Виктору Ивановичу] Григоровичу отъ Сочинителя. Одесса. Августа 
17. 1844. |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 56, перекресл.:] 
№ 10.996;

4. [штамп на с. 56:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. 

Григорович Грамматика/137

И

67. Извлечение из отчета по ведомству духовных дел православ-
ного исповедения за 1858 год. – Санктпетербург : в Синодальной тип., 
1860. – [2], IV, [2], 86, [2], 140 c.
Кочубинский, с. 635.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 140:] № 11.025;
3. [штамп на с. 140:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. 

Григорович Бытовые/132

68. Изследования о древних памятниках старославянской 
литературы : I-III. – [2], 34 c. – Окр. відб. : Известия II Отделения Академии 
наук, 1852, вып. 3, т. 1.
Кочубинский, с. 636.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 
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2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 34, перекресл.:] 
№ 10.920;

3. [штамп на с. 34:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. 

Григорович История литературы/6

69. Ильминский, Николай Иванович (1822-1891). Материалы к 
изучению киргизского наречия / Н. И. Ильминского. – Казань : в универ-
ситет. тип., 1861. – 199, [1] c.
Кочубинский, с. 623.

Прим. власн. у тексті олівцем. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 199, перекресл.:] 
№ 10.594;

3. [штамп на с. 199:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. 

Григорович Грамматика/28

70. Иннокентий (Борисов, Иван Алексеевич ; архимандрит ; 
1800-1857). Слово в день воздвижения Креста господня, / произнесен-
ное в Киево-Братском училищном монастыре 1834 года, Иннокентием. – 
Киев : в тип. Академической при Киевопечерской Лавре, 1834. – [2], 25, 
[1] c.

Палітурка сучасна виданню; составна: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра; паперова наклейка на корінці; 
крапчаті обрізи. 
Припл. до: Иннокентий (Борисов, Иван Алексеевич ; архимандрит). Слово 
в день рождения благочестивейшего государя, Николая Павловича, им-
ператора и самодержца Всероссийскаго, / сказанное в Киево-Печерской 
Лавре Иннокентием июня 25 дня, 1832 года. – Киев, 1834 (№ 73). 

Григорович Славянская литература/71

71. Иннокентий (Борисов, Иван Алексеевич ; архимандрит ; 
1800-1857). Слово в день возшествия на престол благочестивейшего го-
сударя, Николая Павловича, императора и самодержца Всероссийскаго, / 
произнесенное, в Киево-Софийском Соборе Иннокентием. Ноября 20 
дня, 1834 года. – Киев : в тип. Академической при Киевопечерской Лавре, 
1834. – [2], 22 с.



Видання кириличного шрифту 109

Палітурка сучасна виданню; составна: картон, обтягнутий мармур. 
папером, корінець та кутики – шкіра; паперова наклейка на корінці; крап-
чаті обрізи. 
Припл. до: Иннокентий (Борисов, Иван Алексеевич ; архимандрит). Слово 
в день рождения благочестивейшего государя, Николая Павловича, им-
ператора и самодержца Всероссийскаго, / сказанное в Киево-Печерской 
Лавре Иннокентием июня 25 дня, 1832 года. – Киев, 1834 (№ 73). 

Григорович Славянская литература/71

72. Иннокентий (Борисов, Иван Алексеевич ; архимандрит ; 
1800-1857). Слово в день возшествия на престол благочестивейшего госу-
даря, Николая Павловича, императора и самодержца Всероссийскаго, / ска-
занное в Киево-Софийском Соборе ноября 20, 1832 года, Иннокентием. – 
Киев : в тип. Академической при Киевопечерской Лавре, 1834. – [2], 24 c. 

Палітурка сучасна виданню; составна: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра; паперова наклейка на корінці; 
крапчаті обрізи. 
Припл. до: Иннокентий (Борисов, Иван Алексеевич ; архімандрит). Слово 
в день рождения благочестивейшего государя, Николая Павловича, им-
ператора и самодержца Всероссийскаго, / сказанное в Киево-Печерской 
Лавре Иннокентием июня 25 дня, 1832 года. – Киев, 1834 (№ 73). 

Григорович Славянская литература/71

73. Иннокентий (Борисов, Иван Алексеевич ; архимандрит ; 
1800-1857). Слово в день рождения благочестивейшего государя, Николая 
Павловича, императора и самодержца Всероссийскаго, / сказанное в 
Киево-Печерской Лавре Иннокентием июня 25 дня, 1832 года. – Киев : в 
тип. Академической при Киевопечерской Лавре, 1834. – [2], 22 c. 
Кочубинский, с. 640.
Пров.: 

1. [запис власн. на тит. арк.:] А. Кропива (Кропита?);
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ.
Палітурка сучасна виданню; составна: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; паперова наклейка на корінці; 
крапчаті обрізи. 
Припл.:1) Иннокентий (Борисов И. А. ; архімандрит). Слово в день возше-
ствия на престол благочестивейшего государя, Николая Павловича … / ска-
занное в Киево-Софийском Соборе ноября 20, 1832 года, Иннокентием. – 
Киев, 1834 (№ 72); 2) Иннокентий (Борисов И. А. ; архимандрит). Слово 
в день священного венчания на царство благочестивейшего государя, 
Николая Павловича … / произнесенное в Киево-Печерской Лавре ав-
густа 22 1833 года Иннокентием. – Киев, 1834 (№ 74); 3) Иннокентий 
(Борисов И. А. ; архимандрит). Слово в день воздвижения Креста господ-
ня, / произнесенное в Киево-Братском училищном монастыре 1834  года, 
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Иннокентием. – Киев, 1834 (№ 70); 4) Иннокентий (Борисов И. А. ; ар-
химандрит). Слово в день возшествия на престол благочестивейшего 
государя, Николая Павловича … / произнесенное, в Киево-Софийском 
Соборе Иннокентием. Ноября 20 дня, 1834 года. – Киев, 1834 (№ 71); 
5) Соколов Н. И. Разсуждение о времени крещения российской великой 
кнгини Ольги... – Киев, 1832 (№ 189).

Григорович Славянская литература/71

74. Иннокентий (Борисов, Иван Алексеевич ; архимандрит ; 
1800-1857). Слово в день священного венчания на царство благочес-
тивейшего государя, Николая Павловича, императора и самодерж-
ца Всероссийскаго, / произнесенное в Киево-Печерской Лавре ав-
густа 22 1833 года Иннокентием. – Киев : в тип. Академической при 
Киевопечерской Лавре, 1834. – [2], 26 с.

Палітурка сучасна виданню; составна: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра; паперова наклейка на корінці; 
крапчаті обрізи. 
Припл. до: Иннокентий (Борисов, Иван Алексеевич ; архімандрит). Слово 
в день рождения благочестивейшего государя, Николая Павловича, им-
ператора и самодержца Всероссийскаго, / сказанное в Киево-Печерской 
Лавре Иннокентием июня 25 дня, 1832 года. – Киев, 1834 (№ 73). 

Григорович Славянская литература/71

І

75. Іоанн Зонара (Ἰωάννης Ζωναρᾶς ; ? – після 1159). Паралипоменъ 
Зонаринъ / изд. Императ. Общества истории и древностей Российских ; 
предисл. О. Бодянского. – Во градĕ Москвĕ : въ Университетстĕй типогра-
фїй, 1847. – [2], VIII, 122 c.

Церковнословя’нська кирилиця.
Лихачев № 13.

Чисельні власн. підкресл. у тексті олівцем.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 121, перекресл.:] 
№ 11.128;

2. [штамп на с. 121:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Макарий (Булгаков М. П.; митрополит Московский и 
Коломенский). История Киевской академии ... – Санктпетербург, 1843 
(№ 113). 

Григорович Славянская литература/42



Видання кириличного шрифту 111

Ј

76. [Јулинац, Павле (1731/32-1785)]. [Краткое введенїе в їсторїю 
происхожденїę славено-сербскаго народа, бłвших в Оном владěтелев 
Царев, Деспотов, или владěтелЬнłх Кнęзев Сербских, до времене Георгїę 
Бранковича, послěднęго Деспота Сербскаго / сочинено и из разнłх ав-
торов нотами изęснено Пайлом Юлинцем находęштимсę в Россїіскоі 
Íмператорскоі слùжбě военноі]. – [Изд. 1, варијанта 1]. – [Венеция 
[Venezia] : [код Димитрїа Ţеодосїа], [1765]. – [10], 188 c. ; 8º ; сигн. : []5, 
А-Л8, М6.

Церковнословя’нська кирилиця.
Відомості про автора та вих. дан. встановлено за бібліогр.

Кириловић 52; Кочубинский, с. 630; Новаковић 30; Панковић 101; COBISS.
SR-ID: 68772615.
Пров.: 

1. [штамп на с. [4]:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 188, перекресл.:] 

№ 11.009;
3. [штамп на с. 188:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець – дерматин; тисн. золотом на корінці; крапчаті 
обрізи. Пр. деф.: відсутні тит. арк. та останні арк. кн.

Григорович История/102

К

77. [Казанский, Петр Симонович (1819-1878)]. Жизнь Святого 
Саввы, первого архиепископа Сербского. – Москва : в тип. В. Готье, 
1849. – 52 с.

Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 637.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 52, перекресл.:] 
№ 11.049;

2. [штамп на с. 52:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець – шкіра; тисн. на корінці.
Припл. до: [Горский А. В.]. Св. Киприан митрополит Киевский и Всея 
Руси. – Москва, 1848 (№ 47).

Григорович История литературы/34

78. Кайданов, Иван Кузьмич (1782-1843). Кратко начертание 
на всеобщата история / на российският язик сочинено от професоратъ 
г. Ивана Кайданова ; а от российският на славено-болгарският наш язик 
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преведено и в найновата история допълнено от Анастаса Стояновича 
Кипиловскаго ... – В Будимъ [Budapest] : в Университетската кралевска 
типография, 1836. – 16, [16], 207, [3] c.

Церковнословя’нська кирилиця.
Кочубинский, с. 640; COBISS.BG-ID: 1063763428.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 11.115;

3. [штамп на ненумер. ост. с.:] 1948.
Видавнича обкладинка; цільна: папір.

Григорович Славянская литература/32

79. Кантемир, Дмитрий Константинович (1673/74-1723). 
Димитрия Кантемира, бывшего князя в Молдавии, историческое, гео-
графическое и политическое описание Молдавии с жизнию сочините-
ля / с немецкаго переложения перевел Василий Левшин. – Москва : в 
Университетской Типографии, у Н. Новикова, 1789. – XLIV, 388 c. ; 12º ; 
сигн. : )(12, )()(10, А12-П12, Р2.
Кацпржак № 2789; Кочубинский, с. 628.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 388, перекресл.:] 
№ 10.733;

3. [штамп на с. 388:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. та наклейка на корінці. 
Корінець пошкоджений.

Григорович История/51

80. Карамзин, Николай Михайлович (1766-1826). История госу-
дарства Российскаго : [в 8 т.]. – Санктпетербург : печатано в Военной 
типографии Главнаго штаба его императорскаго величества, [1816]-1817.
Т. 2. – Санктпетербург : в Медицинской типографии, [1816]. – 526 с.
Барке, № 3395; Кочубинский, с. 628.
Пров.: 

1. [друк. екслібрис власн. на тит. арк.:] Из книг Викторова;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 526, перекресл.:] 

№ 10.712;
4. [штамп на с. 526:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті об-
різи.

Григорович История/29

81. Карамзин, Николай Михайлович (1766-1826). История го-
сударства Российскаго : [в 12 т.] / сочинение Н. Карамзина. – Издание 
второе, исправленное. – Санктпетербург : в типографии Н. Греча ; ижди-
вением братьев Слениных. – 1818-1829.
Т. 1. – 1818. – XXXV, [1], 254, 220, [8] c., 1 л. портр. 
Т. 3. – 1818. – 288, 220, [4] с.
Т. 4. – 1819. – 500, 255, [5] с. 
Т. 5. – 1819. – 412, 284, [4] с. 
Т. 6. – 1819. – 367, [1], 175, [3] с. 
Т. 7. – 1819. – 235, [1], 109, [3] с. 
Т. 8. – 1819. – 308, 163, [5] с. 
Т. 9. – 1821. – 472, 296, [5] с. 
Т. 10. – 1824. – 291, [1], 166, [2] с. 
Т. 11. – 1824. – 321, [1], 153, [1], II, [2] c. 
Т. 12. – 1829. – VII, [1], 330, [2], 243, [3] c. 
Барке № 3396; Кочубинский, с. 628.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВ-
СКА ГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського на ост. с. всіх т., перекресл.:] 
№ 10.712;

3. [штамп на ост. с. всіх т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; тисн. на корінці; крапчаті обрізи. Помилки сплетіння у пер-
шому т.: с. III-XV вплет. між с. 6-7.

Григорович История/29

82. [Карамзин, Николай Михайлович (1766-1826)]. Родословныя 
владетельных князей российских. – [Санкт-Петербург] : [печатано в 
Военной типографии Главнаго штаба его императорскаго величества], 
[1816-1817]. – 2 с., 9 л. табл. 
Барке, № 3395; Кочубинский, с. 628.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с., перекресл.:] 
№ 10.727;

3. [штамп на зв. ост. с.:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці.

Григорович История/41

83. Карано-Твртковић, Павле (1790-1865). Додатакъ къ србским 
споменницыма или кратко землěописаниє о Босни / сочинěно трудомъ 
Павла К. Твртковића. – XXIII, [1] c. – Окр. відб. : Карано-Твртковића П. 
Србскіи споменицы или старе рисовулě, дипломе, повелě, и сношенія бо-
сански, сербски, херцеговачки, далматински, и дубровачки кралěва, ца-
рева, банова, деспота, кнезова, войвода и властелина, Београд, 1840, ч. 1.
Кириловић 935; Кочубинский, с. 634; Новаковић 1124; Панковић 1028; 
COBISS.SR-ID: 97093895.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті об-
різи.
Припл. до: Грлица : календар црногорски … / издао Димитріє Милаковић. – 
У Црной Гори, [1835-1837] (№ 773).

Григорович Бытовые/70

84. Карано-Твртковић, Павле (1790-1865). Србскіи споменицы 
или старе рисовулě, дипломе, повелě, и сношенія босански, сербски, 
херцеговачки, далматински, и дубровачки кралěва, царева, банова, дес-
пота, кнезова, войвода и властелина ... / собрани трудомъ Павла Карано-
Твртковића. – У Бěограду : издани на свěтъ иждивеніємъ господара 
Єфрема Теод. Обреновића ; у типографіи Княжества Сербіє, 1840.
Ч. 1. – [2], XXIII, [1], 336 [т. j. 345], [1] c.
Кириловић 935; Кочубинский, с. 633; Новаковић 1124; Панковић 1028; 
COBISS.SR-ID: 97093895.

Чисельні підкресл. та прим. у тексті олівцем; прим. бібліотека-
рів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 345, перекресл.:] 
№ 10.809;

3. [штамп на с. 345:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – дерматин; паперова наклейка на ко-
рінці; крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/37

85. [Караџић, Вук Стефановић (1787-1864)]. Ковчежић за 
историjу, jезик и обичаjе срба ства три закона  / В. С. К. – У Бечу [Wien] : 
у штампариjи �ерменскога манастира, 1849. 
Књ 1. – [4], 154 c.
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Відомості про автора встановлено за бібілогр.
Кириловић 1388; Кочубинский, с. 636; Новаковић 1588; COBISS.SR-ID 
13167623.
Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 154, перекресл.:] 
№ 10.931;

3. [штамп на с. 154:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи.
Григорович История литературы/17

86. Караџић, Вук Стефановић (1787-1864). Милош Обреновић, 
кнęзь Сербїи, или Грађа за Српску Историју нашега времена / напи-
сао Вук Стеф. Караџић ... = Milosch Obrenovitsch, Fürst von Serbien. – У 
Будиму [Budapest] : у штампарији краљ. универс. Пештанскога, 1828. – 
[10], 203, [25] с. ; 8°. 
Кириловић 609; Кочубинский, с. 634; Новаковић 707; Панковић 683; 
COBISS.SR-ID: 59455239; WorldCat: 442555801.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 10.836;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, корінець та кути-

ки – дерматин; тисн. золотом на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/64

87. Караџић, Вук Стефановић (1787-1864). Примjери српско-
славенскога jезика / составио их Вук Стеф. Караџић. – У Бечу [Wien] : у 
штампариjи �ерменскога манастира, 1857. – 78, [2] c., 1 ил.
Кириловић 1813; Кочубинский, с. 636; Новаковић 2089; COBISS.SR-ID: 
12907527.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 10.933;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – дерматин; крапчаті обрізи.
Григорович-История литературы/19
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88. Караџић, Вук Стефановић (1787-1864). Српски рјечник, 
истолкован њемачким и латинским ријечма / Скупио га и на свијет из-
дао Вук Стефановић = Wolf Stepansohn’s Serbisch-Deutsch-Lateinisches 
Wörterbuch = Lupi Stephani F. Lexicon serbico-germanico-latinum. – У Бечу 
[Wien] : gedruckt bei den P. P. Armeniern, 1818. – LXXI, [1] c., 928 стб. 
Кириловић 443; Кочубинский, с. 621; Новаковић 545; Панковић 588; 
COBISS.SR-ID: 26228999.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 10.540;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 

папером; крапчаті обрізи. 
Григорович Словари/13

89. Каталог рукописям, находящимся в библиотеке Кирилло-
Белозерского монастыря / [сост.] Иван Петрович Сахаров. – С. 1-38. – 
Окр. відб. : Русский вестник, 1843, т. 9, отд. 4. 
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 38, перекресл.:] 
№ 10.862;

2. [штамп на с. 38:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; наклейка на корінці. 
Припл. до.: Краткая опись предметов, составляющих русский музеум 
Павла Свиньина. 1829 года / [сост.] П. П. Свиньин. – С. 313-376. – Окр. 
відб. (№ 99).

Григорович Бытовые/90

90. Катков, Михаил Никифорович (1817-1887). Об элементах 
и формах славяно-русского язика : разсуждение, / написанное 
М. Катковым. – Москва : в университет. тип., 1845. – [2], II, 3-253, [7] c.

Прим. власн.олівцем у тексті. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. II, перекресл.:] 
№ 10.664;

3. [штамп на с. II:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті об-
різи. Пр. пошкоджений: власн. запис на тит. арк. вирізаний.

Григорович Грамматика/98
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91. Квинтилиан, Марк Фабий (Marcus Fabius Quintilia nus ; ок. 
35 – ок. 96). Марка Фабия Квинтилиана двенадцать книг ритори ческих 
наставлений : [в 2 ч.] / переведены с латинского Императорской россий-
ской академии членом Александром Никольским и оною Акаде миею 
изданы. – Санктпетербург : в тип. Императ. российской акад., 1834.
Ч. 1. – [2], X, [2], XI, [1], 483, [1] c.
Ч. 2. – [2], X, [2], 519, [1] c.
Пров.:

1. [сліпе тисн. на верхн. кришці палітурки:] За Отличные Успехи и 
БЛАГОНРАВИЕ |;

2. [штамп на зв. тит. арк. першої ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВ-
СКАГО ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 519 другої ч., пере-
кресл.:] № 10.577;

4. [штамп на с. 519 другої ч.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкірою; 

тисн. рамковий орнамент на кришках палітурки; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Палітурка пошкоджена. Обидві ч. сплет. в одну од.

Григорович Грамматика/11

92. Кёппен, Пётр Иванович (1793-1864). Список русским памят-
никам, служащим к составлению истории художеств и отечествен ной па-
леографии, / собранным и объясненным Петром Кеппеном : напечатан 
иждивением … Федора Андреевича Толстова. – Москва : в типо графии 
С. Селивановскаго, 1822. – С. А – К, [1], VIII, 119, [1] c. 
Барке № 3493; Кочубинский, с. 637.

Прим. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 11.046;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи. 
Григорович История литературы/31

93. Классовский, Владимир Игнатьевич (1815-1877). Краткая 
грамматика славяно-церковного языка периода печатных (в России) 
книг / сост. В. Классовским. – Санктпетербург : в тип. Императ. акад. 
наук, 1857. – VIII, 131, [3] c.
Кочубинский, с. 625.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:
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1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 10.653;

3. [штамп на ост. ненумер. c:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – дерматин; паперова наклейка на ко-
рінці; крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/87

94. Кораблев С. П. Очерк нравописательной этнографии г. Онеги 
Архангельской губернии, с осбранием онежских песен и рэестром слов, 
отличающих тамошнее наречие / сост. С. П. Кораблев. – Москва : в тип. 
Александра Семена, 1853. – [4], II, 7-68, [4] c.
Кочубинский, с. 634.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 68, перекресл.:] 
№ 10.874;

3. [штамп на с. 68:] 1948.
Палітурка сучасна виданню: папір. Палітурка пошкоджена. 

Григорович Бытовые/102

95. Костырь, Николай Трофимович (1818-1853). Предмет, метод 
и цель филологического изучения русского языка : курс читанный в I-м 
отдел. философ. факультета в 1846-1848 годах : [в 2 семестрах] / Николая 
Костыря. – Киев : в университет. тип., 1848-1850. 
Семестр 1. – 1848. – [4], V, [1], 277, [1] c.
[Семестр 2]. – [1850]. – III, [1], 355, [1] c.
Кочубинский, с. 626.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [загол. семестру 2 написаний від руки на с. 1:] Предметъ, методъ 
и цъль фил. изучения русскаго языка. Николая Костыря Второй 
Семестръ |;

2. [штампи на зв. тит. арк. семестру 1; на c. 1 семестру 2:] ПЕЧ: 
ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 277 семестру 1; на 
с. 355 семестру 2, перекресл.:] № 10.986; 

4. [штамп на с. 355 семестру 2, перекресл.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець – шкіра; тисн. золотом на корінці; крапчаті обрізи. 
Обидва семестри сплет. в одну од.

Григорович Грамматика/127
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96. [Кошанский, Николай Федорович (1784/5-1831)]. Начальныя 
правила русской грамматики : для благородных воспитанников бывшего 
Университетского пансиона. – Изд. 9-е, испр. [и доп. И. И. Давыдовым]. – 
Москва : в университет. тип., 1843. – 118 с.

Відомості про автора та редактора встановлено за бібліогр. 
Кочубинский, с. 626; Малеин.
Пров.:

1. [запис власн. на нижн. форзаці:] Шипуновъ 2 1 класса 1846 | 23 
Августа |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 118, перекресл.:] 
№ 10.670;

4. [штамп на с. 118:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті об-
різи.

Григорович Грамматика/104

97. Краснокутский, Александр Григорьевич (1781-1841). 
Дневныя записки поездки в Константинополь Александра Григорьевича 
Краснокутскаго в 1808 году, самим им писанныя. – Москва : в типогра-
фии С. Селивановскаго, 1815. – VI, 122 c., 1 л. портр. 
Барке, № 4032; Кочубинский, с. 634.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ;

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 122, перекресл.:] 
№ 10.856; 

3. [штамп на с. 122:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець – дерматин; тисн. золотом на корінці; крапчаті 
обрізи. 

Григорович Бытовые/84

98. Краткая опись предметов, составляющих русский музей П. С. 
1829 года / [сост.] П. П. Свиньин. – С. 3-72. – Окр. відб : Отечественные 
записки, 1829, ч. 41, кн. 111, № 3 (июль). 

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий колен-
кором, паперова наклейка на корінці.
Припл. до: Краткая опись предметов, составляющих русский музеум 
Павла Свиньина. 1829 года / [сост.] П. П. Свиньин. – С. 313-376. – Окр. 
відб. (№ 99).

Григорович Бытовые/90
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99. Краткая опись предметов, составляющих русский музеум 
Павла Свиньина. 1829 года / [сост.] П. П. Свиньин. – С. 313-376. – Окр. 
відб. : Отечественные записки, 1829, ч. 39.
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий колен-
кором, паперова наклейка на корінці.
Припл.: 1) Краткая опись предметов, составляющих русский музей 
П. С. 1829 года / [сост.] П. П. Свиньин. – С. 3-72. – Окр. відб. (№ 98); 
2) Каталог рукописям, находящимся в библиотеке Кирилло-Белозерскаго 
монастыря / [сост.] И. П. Сахаров. – С. 1-38. – Окр. відб. (№ 89). 

Григорович Бытовые/90

100. Краткое описание Европейской и Азиатской Турции, 
Греческого королевства и республики Ионических островов ; украшенное 
тремя картами. – Санктпетербург : в тип. Королева и Ко, 1854. – 166 с., 2 
карты.
Кочубинский, с. 635.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 166, перекресл.:] 
№ 10.899;

3. [штамп на с. 166:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. на корінці; крап-
чаті обрізи. Пр. деф.: відсутня одна карта.

Григорович Бытовые/125

101. Кубарев, Алексей Михайлович (1796-1881). Описание харак-
тейного списка Патерика Печеского. – С. [1-2], 1-26. – Окр. відб. : Журнал 
Мин-ва Народного Просвещения, 1840, № 6.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 26, перекресл.:] 
№ 10.995;

2. [штамп на с. 26:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.
Припл. до: [Мурзакевич Н. Н.]. О славяно-сербском сборнике, напечатан-
ном в Венеции Божидаром в 1538 г. – С. 1-18. – Окр. відб. (№ 125).

Григорович Грамматика/136
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102. Куник, Арист Аристович (1814-1899). Исторические 
материалы и разыскания. – С. 705-846. – Окр. відб. : Ученые записки 
Император. акад. наук, 1854, т. 2, отд. 1, 3.
Кочубинский, с. 630.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [власн. запис на с. 705:] Куника, Историческая брошюра |;
2. [штампи на с. 705:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 846, перекресл.:] 

№ 11.003;
4. [штамп на с. 846:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – коленкор; паперова наклейка на корін-
ці; крапчаті обрізи.

Григорович История/96

103. Куницын, Александр Петрович (1783-1840). Историческое 
изображение древнего судопроизводства в России / соч. Александра 
Куницына. – Санктпетербург : в тип. 2 Отд. собств. е. и. в. канцелярии, 
1843. – [2], IV, 151, [5] c.
Кочубинский, с. 633.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.799;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – коленкор; паперова наклейка на 
корінці; крапчаті обрізи. Корінець частково відкріпл. від кн. блоку.

Григорович Бытовые/27

Л

104. Лавровский, Пётр Алексеевич (1827-1886). Изследование 
летописи Якимовской. – С. 77-160. – Окр. відб. : Ученые записки II Отд. 
императ. акад. наук, 1856, кн. 2, вып. 1.

Кочубинский, с. 633.
Підкресл. власн.у тексті олівцем; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.

Пров.:
1. [штамп на с. 77:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 160, перекресл.:] 

№ 10.797;
3. [штамп на c. 160:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Корінець частково відкріпл. від кн. блоку.

Григорович Бытовые/25

105. Лавровский, Николай Алексеевич (1825-1899). О визан-
тийском элементе в языке договоров русских с греками / соч. Николая 
Лавровского. – Санктпетербург : в тип. Императ. акад. наук, 1853. – [2], 
159, [1] c.
Кочубинский, с. 624; РЯ: 63.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 10.605;

2. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи. Корінець част-
ково відкріпл. від кн. блоку.
Припл. до: Лавровский П. А. О языке северных русских летописей ... – 
Санктпетербург, 1852 (№ 106).

Григорович Грамматика/39

106. Лавровский, Пётр Алексеевич (1827-1886). О языке северных 
русских летописей / соч. Петра Лавровскаго. – Санктпетербург : в тип. 
Император. акад. наук, 1852. – [4], 160, [2] c.
Кочубинский, с. 624; РЯ: 64.
Пров.:

1. [дарчий напис П. О. Лавровського на тит. арк.:] Виктору Ивановичу 
Григоровичу, | съ уваженіем | 1853 года 23 января | П. Лавровскій. |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи. Корінець част-
ково відкріпл. від кн. блоку.
Припл.: Лавровский Н. А. О византийском элементе в языке договоров 
русских с греками ... – Санктпетербург, 1853 (№ 105).

Григорович Грамматика/39

107. Ланген, Яков Карлович. Краткая шведская грамматика, : с 
приобщением краткого словаря, употребительнейших в общежитии изре-
чений, разговоров, пословиц и нескольких анекдотов / изданная Яковом 
Лангеным. – С. Петербург : в типографии Департамента внешней торгов-
ли, 1813. – [4], 141, [3] c.
Барке, № 4309; Кочубинский, с. 625.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
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Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с., перекресл.:] 

№ 10.621;
3. [штамп на ост. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – коленкор; крапчаті обрізи. 

Григорович Грамматика/55

108. Летописи русской литературы и древности, : [в 4 т.] / 
издаваемые Николаем Тихонравовым. – Москва : в тип. Грачева и комп., 
1859-1862. 
Т. 1. – 1859. – [2], 58, [2], 68, 152, 59-202, [2] c. 
T. 2. – 1859. – [2], 66, 60, [2], 71, [1], 67-150, 61-128, 73-116, [4] c. 
T. 3. – 1861. – [2], 62, 80, 176, 39-94, [2] c. 
Кочубинский, с. 632.

Прим. власн.та підкресл. у тексті олівцем; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [загол. другої од. написаний від руки власником:] Лътописи | 
Русской Литературы | и | Древности, | издаваемыя | Николаемъ 
Тихонравовым. | Томъ II-III. | II. | Москва | 1859 (а не 61?) | 1861. |;

2. [штамп на зв. тит. арк. першої од., на с. 67 другої од.:] ПЕЧ: 
ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. с. 
обох од., перекресл.:] № 10.788;

4. [штамп на передост. ненумер. с. обох од.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець – шкіра. Три тома сплет. в дві од. Корінці обох од. 
пошкоджені. Пр. деф.: відсутній портрет у першому т. Початок другого т. 
припл. до першого; кінець другого т. – до третього.

Григорович Бытовые/16

М

109. Магарашевић, Георгије (1793-1830). Исторія найважніи по-
литични европейски приключенія : от Вїєнског мира 1809. до 1821. год / 
списана от Георгіа Магарашевића. – У Бечу [Wien] : у печатньи содруже-
ства Мехитаристическог, 1823. – VIII, [2], 338 c.
Кириловић 543; Кочубинский, с. 640; Новаковић 639; Панковић 628; 
COBISS.SR-ID: 35823367.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 
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2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 338, перекресл.:] 
№ 11.139;

3. [штамп на с. 338:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір; тоновані обрізи (ко-

лір – червон.). Пр. деф.: с. 307-322 пошкоджені вогнем.
Григорович Славянская литература/53

110. Маиор де Дичо-Сынмэртин, Петру (Maior, Petru ; 1756-1821). 
Историа пентру ынчепутул ромынилор ын Дакиа / ынтокмитэ де Петру 
Маиор де Дичо-Сынмэртин … ; Ла Буда ын Крэіаска типографие ла анул 
1812 типэритэ ; Иар акум претипэритэ прин Иордаки де Мэлинеску … ; Ку 
адаужеря Диалогулуй, ши а Диспутяциилор урмате ын лимба латиняскэ 
асупра ачестей историе, ши тэлмэчите ромэнеште прин Д. Дамаскин 
Божинка : Historia de origine valachorum. – Ын Буда [Budapest] : ку типа-
рюл Крэештей типографие а Университатей Унгурештй, 1834. – VI, 289, 
[1], IV, 5-64 п.

Румунською мовою кириличним шрифтом, передано за спроще-
ною орфографією.
Кочубинский, с. 629; Ştrempel 33796; WorldСat: 46884573.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 64, перекресл.:] 
№ 11.000;

3. [штамп на с. 64:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом, крапчаті об-
різи.

Григорович История/93

111. Майков, Аполлон Александрович (1761-1838). История серб-
ского языка по памятникам, писанным кириллицею, в связи с историею 
народа / соч. А. Майкова. – Москва : в университет. тип., 1857. – [2], IV, 
[2], 845, [3] c. 
Кочубинский, с. 624.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.608;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіо-

лет. коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Корінець 
частково відкріпл. від кн. блоку.

Григорович Грамматика/42



Видання кириличного шрифту 125

112. [Майков, Апполон Александрович (1826-1902)]. [История 
сербского языка по памятникам, писанным кириллицею в связи с истори-
ею народа / соч. А. Майкова]. – [Москва] : [в униветситет. тип.], [1857]. – 
59-306 c. 
Кочубинский, с. 632.

Чисельні прим. власн. та підкресл. у тексті олівцем; прим. біблі-
отекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штамп на c. 59:]: ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ;
2. [штамп на с. 306:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Пр. деф.: від-
сутні тит. арк., с. [2], I-IV, [2], 1-58, 307-845, [5].

Григорович История/169

113. Макарий (Булгаков Михаил Петрович ; митрополит 
Московский и Коломенский ; 1816-1882). История Киевской акаде-
мии / соч. воспитанника ея Макария Булгакова. – Санктпетербург : в тип. 
Константина Жернакова, 1843. – 226 с.
Кочубинский, с. 640.

Чисельні прим. власн. та підкресл. у тексті олівцем; прим. біблі-
отекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

[штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл.: Паралипоменъ Зонаринъ … – Во градĕ Москвĕ, 1847 (№ 75).

Григорович Славянская литература/42

114. Макаров, Михаил Николаевич (1785-1847). Русския преда-
ния : [в 3 кн.]. – Москва : в тип. Августа Семена, при Императ. медико-
хирургической акад., 1838-1840. 
Кн. 2. – 1838. – 186, [2] c. 
Кн. 3. – 1840. – V, 6-56, [2] c.
Кочубинский, с. 633.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. другої кн.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на предост. ненумер. с. 
третьої кн., перекресл.:] № 10.823;

3. [штамп на передост. ненумер. с. третьої кн.:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – коленкор; тисн. на корінці; крапчаті 
обрізи. Друга та третя кн. сплет. в одну од.

Григорович Бытовые/51

115. [Максимович, Михаил Александрович (1804-1873)]. [Об 
отношении русской речи к западнославянской]. – С. 9-210. – Окр. відб. : 
Максимович М. А. Начатки русской филологии. Киев : в тип. Феофила 
Гликсберга, 1848, кн. 1.
Кочубинский, с. 626.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [загол. написаний від руки на верхн. форзаці:] М. Максимовичъ. 
Об отношении русской речи къ западнославянской (Начатки рус-
ской филологии). | Кн. I. Киевъ, 1846, 211 стр. (недостаетъ последней 
страницы) |;

2. [зміст с. 211-[212] написаний від руки на нижн. форзаці];
3. [штамп на c. 9:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
4. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 210 та нижн. фор-

заці, перекресл.:] № 10.981;
5. [штамп на с. 210:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець – коленкор; крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/122

116. Миклуцкий, Станислав Павлович (1835-1890). Отчeты 
Второму отделению Императорской Академии наук о филологическом пу-
тешествии по западным краям России : [в 3 тетрадях] / С. П. Микуцкого. – 
Санктпетербург : в тип. Император. акад. наук, 1855-1856.
[Тетрадь 1]. – 1855. – 27, [1] с.
Тетрадь 2. – 1855. – 39, [1] с.
Тетрадь 3. – 1856. – [2], 42 с.
Кочубинский, с. 625.
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Всі зошити 
сплет. в одну од.
Припл.: Steinmann �. F. �o. Fr. Steinmanni Questiones de derivatione 
vocabulorum graecorum ad obtinendos summos philosophie et philologiae 
honores propositae. – Petropoli, 1851 (№ 670).

Григорович Грамматика/81



Видання кириличного шрифту 127

117. [Милаковић, Димитрије]. Србска грамматика саставлена за 
црногорску младежь. – У Црной Гори [Цетиње] : у кньигопечатньи пра-
вителя Црногорскога, 1838. 
Ч. 1. – [6], 206 с. 

Відомості про автора встановлено за бібілогр.
COBISS.SR-ID: 124339719; Новаковић 1034; Кириловић 855; Кочубинский, 
с. 623.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Пр. необріза-
ний.
Припл. до: Видаковић М. Грамматіка сербска или паче Краткое по 
испытословію у сербскій єзыкъ руководство… – У Пешти, 1838 (№ 39).

Григорович Грамматика/4

118. [Миллер, Герхард Фридрих (Müller, Gerhard Friedrich ; 
1705-1783)]. О народах издревле в России обитавших / с немецкаго на 
российский язык переведено Иваном Долинским ; иждивением Общества 
старающагося о напечатании книг … – В Санктпетербурге : [тип. Акад. 
наук], 1772. – [6], 132 c. ; 8° ; сигн. : []3, А8-З8, И2.

Відомості про автора встановлено за біблогр.
Кацпржак, 4234; Кочубинский, с. 633.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [овальный штамп магазину Академії наук (?) із зображенням 
ключа на зв. тит. арк.];

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 132, перекресл.:] 
№ 10.825;

4. [штамп на с. 132:] 1948.
 Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті обрізи. 

Григорович Бытовые/53

119.  Милованов Георгијевић, Лука (1784-1828). Луке Милованова 
Опит наставлења к Србској сличноречности и слогомјерју или просодии : 
по новом правописања начину сматрајући на повод к новој весма нуждној 
Србској Писменици или Језиконауку списан 1810 / а издао га Вук Стеф. 
Караџић. – У Бечу [Wien]: у штампариjи Јерменскога манастира, 1833. – 
а-у [т. ј. 24], X, 11-136 c.
Кириловић 726; Кочубинский, с. 623; Новаковић 860; Панковић 784; 
COBISS.SR-ID: 98372876.
Пров.:

1. [дарчий напис на тит. арк., олівцем:] Г-ну Григоровичу от … (?) |;
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2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 136, перекресл.:] 
№ 10.569;

3. [штамп на с. 136:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 
Припл.: Mažurani� A. Temelji ilirskoga i latinskoga jezika za početinke. – 
2  izdanje. – U Zagrebu, 1842 (№ 503). 

Григорович Грамматика/3

120. Милутиновић-Сарајлија, Сима (1791-1847). Дійка црногор-
ска / Симеономъ Милутиновићемъ Сарайліомъ сочинěнна. – На Цетиню 
[Цетиње] : у штампаріи Црногорской, 1835. – [8], 318 с. 
Кириловић 769; Кочубинский, с. 639; Новаковић 933; Панковић 850; 
COBISS.SR-ID: 138159111.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штампи на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 318, перекресл.:] 
№ 11.106;

3. [штампи на с. 318:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 
Григорович Славянская литература/23

121. Милутиновић-Сарајлија, Сима (1791-1847). Исторія Церне-
Горе од искона до новієга времена / списана Симеономъ Милутиновићемъ 
Сарайліомъ. – У Бěограду : у Княжеско-Србской Кньигопечатньи, 1835. – 
VIII, 120, [2] c., 1 грав., 1 табл.

Церковнословя’нська кирилиця.
Кириловић 770; Кочубинский, с. 629; Новаковић 934; COBISS.SR-ID: 
39310599.

Чисельні прим. власн. та підкресл. у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.998;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті обрізи. 
Григорович История/91
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122. Милутиновић-Сарајлија, Сима (1791-1847). Сербианка : 
[в 4 ч.] / Симеоном Милутиновићем Сараілиом сочиніена. – у Липисци 
[Leipzig] : у кніигопечатніи Браіткопфа и Хертела, 1826. 
Ч. 1. – X, 150 c.
Кириловић 572; Кочубинский, с. 641; Новаковић 664; Панковић 644; 
COBISS.SR-ID: 13203207.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 150, перекресл.:] 
№ 11.190;

3. [штамп на с. 150:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець – шкіра; крапчаті обрізи. Корінець пошкоджений.
Григорович Славянская литература/104

123. Милутиновић-Сарајлија, Сима (1791-1847). Трагедіа 
Обилићъ / матично сочинěніе Симеона Милутиновића Сарайліе : Небывъ 
у самоћи, нигда найближе Бога, па ни при суштеству чоека, то ли када 
о грудма природе!? Свевышньости. У Подловћенской овчарско-Черно-
горской колибы оно є искушено а и ово произведено за осамъ дана чисто-
га поста. Више Шкалярахъ которска засеока 1827 года одъ 12-а до 20-а 
Септем. – У Лайпцигу [Leipzig] : штампано кодъ Брайткопфа и Хертла, 
1837. – 176 с.
Кириловић 822; Панковић 918; COBISS.SR-ID: 101813767.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. 176, перекресл.:] 
№ 11.159;

2. [штамп на c. 176:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець – дерматин; крапчаті обрізи. 
Припл. до: Милутиновић-Сарајлија С. Троєбратство то єсть Родъ, путъ и 
наадъ мужа : творевина у три пěсне за у Сербіянку .. .– У Бěограду, 1844 
(№ 124).

Григорович Славянская литература/73

124. Милутиновић-Сарајлија, Сима (1791-1847). Троєбратство то 
єсть Родъ, путъ и наадъ мужа : творевина у три пěсне за у Сербіянку / 
одъ Симе Милутиновића Сарайліє. – У Бěограду : при правителственной 
Кньигопечатньи, 1844. – [4], 72, [4] c.
Кириловић 1088; Кочубинский, с. 640; Новаковић 1306; Панковић 1180; 
COBISS.SR-ID: 56318983.
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.
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Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець – дерматин; крапчаті обрізи. Пр. частково нео-
брізаний.
Припл.: Милутиновић-Сарајлија С. Трагедіа Обилићъ ... – У Лайпцигу, 
1837 (№ 123). 

Григорович Славянская литература/73

125. [Мурзакевич, Николай Никифорович (1806-1883)]. О 
славяно-сербском сборнике, напечатанном в Венеции Божидаром в 
1538 г. – С. 1-18. – Окр. відб. : Журнал Мин-ва Народного Просвещения, 
1842, № 5.
Кочубинский, с. 626.
Пров.:

[штамп на с. 1:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. 
Припл.: Кубарев А. М. Описание характейнаго списка Патерика 
Печескаго. – С. [1-2], 1-26. – Окр. відб. (№ 101).

Григорович Грамматика/136

Н

126. Народне српске пјесме : [в 4 књ.] / скупио и и на свијет из-
дао Вук Стеф. Караџић, (Јадранин из Тришића, а од старине Дробњак из 
Пешнице) … – У Липисци [Leipzig] : у штампарији Брејткопфа и Ертала, 
1823-1833.
Књ. 1 : … у којој су различне женске пјесме. – 1824. – LXII, [2], 316 c. 
Књ. 2 : … у којој су пјесме јуначке најстарије. – 1823. – [6], 305, [9] c.
Књ. 3 : … у којој су пјесме јуначке позније. – 1823. – [8], 399, [1] c.
Књ. 4 : … у којој су различне јуначке пјесме. – У Бечу [Wien] : у штампарији 
Јерменскога манастира, 1833. – XLIV, 368 c.
Кочубинский, с. 635; Новаковић 638; Панковић 627.

Записи власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першої, третьої та четвертої кн.:] ПЕЧ: 
ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [штамп на зв. тит. арк. другої кн.:] БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. 
НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 316 першої, на 
ост. ненумер. с. третьої, на с. 368 четвертої кн.; перекресл.:] № 10.895;

4. [штампи на с. 316 першої, на ост. ненумер. с. другої та третьої, на 
с. 368 четвертої кн.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 

Григорович Бытовые/123
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127. Народне српске пословице и друге различне, као оне у обичај 
узете ријечи / издао их Вук Стеф. Караџић ... – На Цетињу : у народној 
штампарији, 1836. – L, [10], 362, [16] с.
Кириловић 787; Кочубинский, с. 633; Новаковић 962; Панковић 876; 
COBISS.SR-ID: 12813063.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-

рекресл.:] № 10.813;
3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті об-
різи. 

Григорович Бытовые/41

128. Народне србске приповедке, / скупіо и на светъ издао 
Атанасіє Николићъ. – У Бěограду : печатано у типографіи Княжества 
Србскогъ, 1842. – Cв. 1. – [4], 139, [13] с.
Кириловић 1013; Кочубинский, с. 635; Новаковић 1207; Панковић 1086; 
COBISS.SR-ID: 142731015.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.884;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий фіо-

лет. коленкором; наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 
Григорович Бытовые/112

129. Невдачин, Феофил Павлович (1827-1868). Несколько за-
мечаний касательно употребления видов в русских глаголах / разсуж-
дение Феофила Невдачина = Als Einladung zu den öffentlichen Prüfungen 
im Gouvernements-Gymnasium und in den übrigen öffentlichen Schulen 
zu Dorpat. – Dorpat [Tartu] : gedruckt bei �. С. Schünmann’s Wittwe und 
С. Mattiesen, 1851. – [4], 32 c.
Кочубинский, с. 626.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 32, перекресл.:] 
№ 10.991;

3. [штамп на с. 32, перекресл.:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером; корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/132

130. [Нейман, Иван Егорович (1780-1855)]. О жилищах древней-
ших руссов / сочинение Г-на N. и критический разбор онаго ; [пер. с нем. 
яз. М. П. Погодина]. – Москва : в тип. С. Селиваноскoго, 1826. – [8], II, 
108, [4] c. 

Відомості про автора та перекладача встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 635.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.891;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером; корінець та кутики – коленкор; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/119

131. Неофит Рилски (Бенин, Никола Поппетров ; йеромонах ; 
1793-1882). Болгарска грамматика сега перво сочинена / от Неофита 
П. П. сущаго из священныя обители Рылския, за оупотребление на 
Славеноболгарски те оучилища, а на свет издана от любородны те пред-
стоятели за Болгарско то просвещение Г. братия Мустакови, жители 
Букорешкия, с иждивение то на-общо то новосоставлено в Габрово оучи-
лище. – В Крагуевце [Крагујевац] : оу Княжеско-Сербской типографии, 
1835. – [2], VI, 211, [7] c.

Церковнословя’нська кирилиця.
Кочубинский, с. 626; Погорелов, № 31; Стоянов, № 5607; Теодоров-
Балан, № 8037; COBISS.BG-ID: 1063761636.

Чисельні прим. власн. та підкресл. у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 10.680;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером; корінець – дерматин; тисн. золотом на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович Грамматика/114
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132. Новиков, Евгений Петрович (1826-1903). О важнейших осо-
бенностях лужицких наречий : разсуждение, / писанное на степень ма-
гистра кандидатом Е. Новиковым. – Москва : в Университетской тип., 
1849. – [2], III, [1], 136, [2] c.
Кочубинский, с. 639.

Чисельні прим. власн. та підкресл. олівцем у тексті; прим. біблі-
отекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 11.089;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур.м папером, корінець – фіолет. коленкор; паперова наклейка на 
верхн. кришці палітурки; крапчаті обрізи. 

Григорович Славянская литература/6

133. Новиков, Евгений Петрович (1826-1903). Православие у че-
хов / соч. Евгения Новикова ; [прим. О. М. Бодянского]. – Москва : в уни-
верситет. тип., 1848. – [2], 96 c., 1 ил.
Кочубинский, с. 633.

Підкресл. власн.олівцем у тексті. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 96, перекресл.:] 
№ 10.796;

3. [штамп на c. 96:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи. 
Григорович Бытовые/24

134. Новый ботанический словарь на латинском, немецком 
и российском языках по препоручению Императорскаго Вольнаго 
Економическаго Общества / сочиненный членом онаго, медицины док-
тором и профессором Нестором Амбодиком-Максимовичем, тщани-
ем и иждивением онагож Общества изданный = Novum dictionarium 
botanicum latino-germano-rossicum juxta systema Carol. Linnaei, / annuente 
Imperiali libera Oeconomica Societate concinnatum a Socio ejus Nestore 
Ambodik-Maximovitsch … , cura et sumptibus cjusdem societatis editum. – В 
Санктпетербурге : при Императорской академии наук, 1804. – [2], 283, 
[1] с. 
Кочубинский, с. 621.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
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Пров.:
1. [власн. записи олівцем на форзацах];
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкі-

рою, тисн. золотом на корінці; тоновані обрізи.
Припл.:  Mineralogisches Wörterbuch … = Словарь минералогический ... – 
St. Petersburg, 1790 (№ 526). 

Григорович Словари/7

О

135. Оболенский, Михаил Андреевич (1805-1873). О  греческом 
кодексе Георгия Амартола, хранящемся в Московской Синодальной би-
блиотеке, и о сербском и болгарском переводах его хроники. – Москва : в 
университет. тип., 1847. – 32 с.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 32, перекресл.:] 
№ 10.847;

2. [штамп на с. 32:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. коленко-
ром; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Видання не було за-
вершене: текст обривається на с. 32.
Припл. до: Строев С. М. Описание памятников славяно-русской 
литературы, хранящихся в публичных библиотеках Германии и Франции : 
с снимками из рукописей ... – Москва, 1841 (№ 201).

Григорович Бытовые/78

136. Обстоятельное описание славяно-российских рукописей, хра-
нящихся в Москве в библиотеке тайного советника, сенатора, двора его 
императорского величества действительного камергера и кавалера гра-
фа Федора Андреевича Толстова / издали К. Калайдович и П. Строев. – 
Москва : в типографии С. Селивановскаго, 1825. – LXIV, [2], 811, [7] c., 
1 портр.
Кочубинский, с. 636; РЯ 601.

Прим. власн.; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.930;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець – фіолет. коленкор; паперова наклейка на верхн. 
кришці палітурки; крапчаті обрізи. 

Григорович История литературы/16

137. Огледало србско / [комп. Петар Петровић Његош]. – У 
Бěограду : печатана у Княж. србской кньигопечатньи, [1845]. – [4], II, [4], 
510, [12] с., 1 ил.
Кириловић 1186; Кочубинский, с. 633; Новаковић 1377; Панковић 1314; 
COBISS.SR-ID: 144119815.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 10.815;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті об-
різи. 

Григорович Бытовые/43

138. Огнянович, Константин (1798-1858). Забавник за лето 1845 / 
от К. Огняновича. – Печатан в Паризе [Paris] : в Типографии братиев 
Ф. Дидот, [1845]. – [4], 180 c.

Рік видання встановлено за бібліогр.
COBISS.BG-ID: 1063781604.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 180, перекресл.:] 
№ 10.936;

2. [штамп на с. 180:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; крапчаті обрізи. 
Припл. до: Венелин Ю. И. О зародыше новой болгарской литературы / 
Писал Юрий Венелин. – М. : в тип. Н. Степанова, 1838 (№ 37).

Григорович История литературы/22

139. Описание рукописей и каталог книг церковной печати библио-
теки А. И. Хлудова / составил Андрей Попов. – Москва : в Синодальной 
тип., 1872. – [10], X, 664, [2], 54, [2] c.
Кочубинский, с. 638.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛΙОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА; 
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2. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 54, пе-
рекресл.:] 39.789;

3. [штамп на с. 54:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий фіо-

лет. коленкором, корінець – дерматин; тисн. золотом та наклейка на ко-
рінці; тоновані обрізи. Книжковий блок частково відкріпл. від палітурки.

Григорович История литературы/71

140. Опыт областного великорусского словаря, / изд. Вторым от-
делением Императорской академии наук ; [под ред. А. Х. Востокова]. –
Санктпетербург : в тип. Император. акад. наук, 1852. – [2], XII, 275, [1] c.
Кочубинский, с. 622.

Чисельні прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 275, перекресл.:] 
№ 10.90;

3. [штамп на с. 275:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті об-
різи.

Григорович Словари/40

141. [Орбини, Мавро (1550-1614)]. [Книга историография початия 
имене, славы, и разширения народа славянского и их цареи и владете-
леи под многими имянами, и со многими царствиями, королевствами, и 
провинциами / Собрана из многих книг исторических, чрез господина 
Мавроурбина Архимандрита Рагужскаго ; В которои описуется початие, 
и дела всех народов, бывших языка славенскаго, и единого отечества, 
хотя ныне во многих царствиях розсеялися чрез многие воины, которые 
имели в Европе, во Азии, и во Африке . Разширения их империи, и древ-
них обычаев, в разных временах, и познание веры, Христа Спасителя, 
под многими владетельми ; Переведена со италианского на россиискои 
язык [С. Л. Рагузинским-Владиславичем], и напечатана повелением 
и во время счастливаго владения Петра Великаго. Императора и само-
держца всероссиискаго, и протчая, и протчая, и протчая]. – [СПб.] : [в 
Санктъпитербургскои типографии], [20 авг. 1722]. – 15-335, [1], 11, [1] c. ; 
4° ; сигн. : А-Ф4, Аа-Жж4, *4, **2.

Відомості про перекладача становлено за бібліогр.
Быкова, № 699; Кочубинский, с. 629.
Пров.: 
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1. [власн. запис на приклеєному до верхн. форзаца арк.:] Storica 
descriptio | Urbium Capitalius | … Illiricarum | aliarumque Sclavonicarum | 
Lingua Ruthena |;

2. [штамп на с. 1:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 11, перекресл.:] 

№ 10.750;
4. [штамп на с. 11:]1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкі-
рою; тисн. золотом на корінці; крапчаті обрізи. Пр. деф.: відсутні тит. арк. 
та с. 1-14. Загол.та вих. дан. написаний від руки на двох додатк. арк. на 
початку кн.

Григорович История/67

142. Осокин, Евграф Григорьевич (1819-1880). Внутренние 
таможенные пошлины в России, / соч. Евграфа Осокина. – Казань : печа-
тано в губернской тип., 1850. – [6], 178 c.
Кочубинский, с. 632.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Ришельєвського ліцею на c. 178, перекресл.:] 
№ 10.785;

3. [штамп на c. 178:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; крап-
чаті обрізи. 

Григорович Бытовые/13

143. [Остромирово евангелие 1056-57 года : с приложением гре-
ческого текста евангелий и с грамматическими объяснениями, / изд. 
А. Востоковым]. – [Санкт-Петербург] : [в тип. Акад. наук], [1843]. – [2], 
320, [24] с.
Кочубинский, с. 626.
Пров.:

1. [штамп на с. [1]:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ;
2. [рукоп. інв. б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с.:] 

№ 10.677;
3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіо-
лет. коленкором; крапчаті обрізи. Пр. деф.: відсутні тит. арк. та с. I-VIII, 
арк. 1-294.

Григорович Грамматика/111 
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144. Оттоманская империя, или Обозрение Европейской Турции 
в нынешнем ея физическом, географическом, статистическом и поли-
тическом состоянии, / заимствованное преимущественно из Всеобщей 
географии г. Малте-Брюна, изданной на французском языке 1826 года, 
дополненное и объясненное новейшими известиями лучших писателей. – 
Москва : в тип. С. Селивановского, 1828. – VIII, 328 c., 1 карта. 
Кочубинский, с. 634.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. акр.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 328, перекресл.:] 
№ 10.879;

3. [штамп на с. 328:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/107

П

145. Павский, Герасим Петрович (1787-1863). Краткая еврейская 
грамматика для обучающихся священному языку в духовных учили-
щах. – Москва : в Синодальной тип., 1822. – [2], ХIV, X, 126 с. 
Кочубинский, с. 624.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 126, перекресл.:] 
№ 10.609;

3. [штамп на с. 126:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкі-

рою «під мармур», тисн. золотом та наклейка на корінці; тоновані обрізи.
Григорович Грамматика/37

146. Павский, Герасим Петрович (1787-1863). Филологи-
ческие наблюдения над составом русского языка : [в 3 рассуждениях] / 
Г. Павского. – 2-е изд. – Санктпетербург : в тип. Императ. акад. наук, 1850.
Разсуждение 1 : О буквах и слогах. – XXI, [1], 141, [1] c.
Рассуждение 2 : А. – Отд. 1 : Об именах существительных. – XIV, [2], 335, 
[1] c., 2 табл.
Разсуждение 2 : Б. – Отд. 2 : Об именах прилагательных, числительных и 
о местоимениях. – XXII, 314 c.
Разсуждение 3 : О глаголе. – XV, [1], 271, [1] c., 2 табл.
Кочубинский, с. 621.
Пров.:
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1. [штамп на зв. тит. арк. всіх ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВ-
СКА ГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с. всіх ч., пере-
кресл.:] № 10.588;

3. [штамп на ост. с. всіх ч.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – дерматин; наклейки з дерматину на 
всіх ч.; ляссе синього кольору; крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/23

147. Палаузов, Николай Христофорович (1819-1899). Жизне -
описание на Юрия Ивановича Венелина / преведено [и съст.] от Н. Х. Па-
лаузова. – Одесса : в типографията Францова и Нитче, 1851. – 32  с.
Кочубинский, с. 641; COBISS.BG-ID: 1063808228.
Пров.:

1. [запис власн. на зв. верхн. кришки палітурки:] С. К. Григоровича;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. 32, перекресл.:] 

№ 11.161;
4. [штамп на c. 32:] 1948.

Видавнича обкладинка; цільна: папір.
Григорович Славянская литература/75

148. Палаузов, Спиридон Николаевич (1818-1872). Век болгар-
ского царя Симеона / соч. С. Н. Палаузова. – Санктпетербург : в тип. 
Императ. акад. наук, 1852. – [2], VIII, [2], 166 c.
Кочубинский, с. 632.

Чисельні прим. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. 166, перекресл.:] 
№ 10.782;

3. [штамп на c. 166:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; крап-
чаті обрізи.

Григорович Бытовые/10

149. Палаузов, Спиридон Николаевич (1818-1872). Ростислав 
Михайлович, русский удельный князь на Дунае в XIII веке : с таблицей, 
показывающей родственную связь славянских владетельных домов в 
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XII  веке. – Санктпетербург : в тип. Императ. акад. наук, 1851. – 55, [1] с., 
1 л. табл.
Кочубинский, с. 637.
Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Пр. деф.: відсутня частина табл.
Припл.: [Бунзен К. И.]. Жизнь и творения Нибура / [К. Бунзен, И. Брандис, 
И. Лорбелл]. – С. 45-72. – Окр. відб. (№ 26).

Григорович История литературы/46

150. Памво Берында (?-1632). Лєксіконъ славеноросскій : имєнъ 
толъкованіє, / всечестным Отцем кир Памвою Берындою протосиггелом 
Фрону Іерусалимского, згромаженый … – 2-е изд. – Кутеин [Орша] : з 
Типографіи Общєжительнаго Монастыра Кутєинскаго, 1653. – [2], 324 с. ; 
4° ; сигн. : []2, A4-V4, AA2.

Церковнословя’нська кирилиця.
Бондар № 148; Галенченка №162; Кочубинский, с. 622.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 324, перекресл.:] 
№ 10.587;

3. [штамп на с. 773:] 1948.
Оправа сучасна виданню; цільна: дерев’яна дошка, обтягнута 

шкірою, тисн. на верхн. та нижн. кришках оправи; тисн. золотом на корін-
ці; бронзові застібки, тоновані обрізи. Тит. арк. частково реставрований.

Григорович Словари/28

151. Пейчинович, Кирил (1771-1845). Книга сия зовомая огле-
дало / описа ся ради потребы и ползованія препростейшим и некниж-
ним язиком болгарским долния Миссии, многогрешним во йеромона-
сях и не до стойнейшим игуменом Крал Марковаго монастиря, иже во 
Скопие у Маркоа река храма святаго великомученика Димитрия Кирил 
тетоец Пейчинович ; и изда ся на тип иждивением и потщанием благо-
говейнаго во священицях господина Косте Стошича попа от Призрена 
града. – В Будине граде [Budapest] : писмени Кралевск. университета 
Пещанскаго, 1816. – [4], [158] c.

Церковнослов’янска кирилиця.
Кочубинский, с. 641; COBISS.BG-ID: 1063756004.

Чисельні власн. прим. олівцем та чорнилом у тексті.
Пров.:
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1. [власн. запис на верхн. форзаці:] хаджи Папá Дими- | трій 
Θеодора – | подарилъ сію книгу | въ Битолъ | 1845 г. Мая 3. |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. [158], перекресл.:] 
№ 11.164;

4. [штамп на c. [158]:] 1948.
Палітурка сучасна виданню: цільна, картон, обтягнутий шкі-

рою, тисн. на корінці; тоновані обрізи (колір – жовт.).
Григорович Славянская литература/78

152. Пелагиħ, Васа (1838-1899). Покушаји за народно и лич-
но унапређење / написао В. Пелагић. – У Биограду : штампариja 
Н. Стефановића и дружине, 1871 – 236, [8] c.
Кочубинский, с. 636; COBISS.SR-ID: 84175111.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на передост. 
ненумер. с., перекресл.:] 34.497;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; крап-
чаті обрізи.

Григорович Бытовые/146

153. Первое прибавление к Росписи российским книгам для чте-
ния из библиотеки Александра Смирдина / [сост. Василий Григорьевич 
Анастасевич]. – Санктпетербург : в тип. Александра Смирдина, 1829. – 
68 с.
Кочубинский, с. 636.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 68, перекресл.:] 
№ 10.932;

2. [штамп на с. 68:] 1948.
Палітурка сучасна виданню: цільна, картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Роспись российским книгам для чтения, из библиотеки 
Александра Смирдина, систематическим порядком расположенная : в 4 
ч. / [сост. Василий Григорьевич Анастасевич]. – Санктпетербург, 1828 
(№ 176).

Григорович История литературы/18

154. Перевлесский, Пётр Миронович (1815-1866). Грамматика 
старославянского языка, / Петра Перевлесского. – 2-е испр. изд. – 
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Санктпетербург : в тип. Император. акад. наук, 1856. – XXII, [2], 249, 
[1] c.
Кочубинский, с. 625.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 249, перекресл.:] 
№ 10.633;

3. [штамп на с. 249:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – коленкор; паперова наклейка на корін-
ці; крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/67

155. Перевлесский, Пётр Миронович (1815-1866). Русское сти-
хосложение / П. Перевлесского. – Изд. 2-е. – Москва : в Университет. тип., 
1848. – [2], II, 88 c. 
Кочубинский, с. 635.

Записи власн. олівцем; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

[штамп на об. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ;

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; крапчаті обрізи.
Припл.: [Български народни песни и пословици / събра Ив. А. Богоев 
[Богоров]. – [Пеща], [1842] (№ 32).

Григорович Бытовые/124

156. Переписка пап с российскими государями в XVI-м веке, най-
денная между рукописями, в Римской Барбериниевой библиотеке ; из-
дана, с переводом актов с латинского на русский язык / [предисл. Ивана 
Ивановича Григоровича]. – В Санктпетербурге : при Император. акад. 
наук, 1834. – [2], VII, [3], 116 c.
Кочубинский, с. 633.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [дарчий напис сина уклад. на форзаці:] Его Высокоблагородію | 
Виктору Ивановичу | Григоровичу | въ знак искреннего уваженія и | 
признательности | отъ сына покойнаго автора. | С. Петербург | Іюня 
22 дня 1854 годъ. |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 116, перекресл.:] 
№ 10.798;

4. [штамп на c. 116:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий ко-
ленкором; корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на корінці; крап-
чаті обрізи; ляссе. Корінець частково пошкоджений.

Григорович Бытовые/26

157. Переписка по случаю статьи «Об одном Прологе библиоте-
ки Московской духовной типографии и тождестве славянских божеств 
Хорса и Даждьбога» / С. Сабинин, О. Бодянский. – С. 1-9, [1]. – Окр. відб. : 
Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских (ЧОИДР), 
1847, № 9, отд. 4.

Паліткурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіо-
лет. коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 
Припл. до: Срезневский И. И. Изследования о языческом богослужении 
древних славян. – Санктпетербург, 1848 (№ 195).

Григорович Бытовые/4

158. Песнь о полку Игореве, сложенная в конце XII-го века на 
древнем русском языке / издана с переводом на нынешней русский язык 
Михаилом Максимовичем, для своих слушателей. – Киев : напечатано в 
тип. Император. университета Св. Владимира, 1837. – 49, [1] с. 
Кочубинский, с. 633.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 10.819;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером; корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/47

159. Петрановић, Божидар (1809-1874). Географическо-
статистически прегледъ Далмаціє : [заключеніє] / Теодоръ Петрановићь. – 
С. 33-62. – Окр. відб. : Любитель просвещенія : Србско-далматинскій 
магазинъ, 1838. 
Пров.:

[штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКА  ГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра, крапчаті обрізи. Корінець част-
ково відкрепл. від кн. блоку.
Припл.: Србско-далматински магазинъ : Любитель просвěштенія / издао 
на свěтъ Теодоръ Петрановићь. – У Задру, 1840-1844 (№ 799). 

Григорович Славянская литература/51
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160. Петровић Његош, Петар (правитель Черногории ; митро-
полит ; 1813-1851). Пустиняк цетински / списао у Црной гори на Цетиню 
1833 године [Владика Црногорски Петар Петровић]. – Цетинě [Цетиње] : 
печатно у Штампари Црногорской, 1834. – [4], 43, [1] c. 
Кириловић 756; Кочубинский, с. 634; Новаковић 910; Панковић  828; 
COBISS.SR-ID: 144172295.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 43, перекресл.:] 
№ 10.842;

2. [штамп на с. 43:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра, тисн. золотом на корінці; крап-
чаті обрізи.
Припл. до: Грлица : календар црногорски... – У Црной Гори, [1835-1837] 
(№ 773).

Григорович Бытовые/70

161. Пěваннія церногорска и херцеговачка / сабрана Чубромъ 
Чойковићемъ [Сима Милутиновић-Сарајлија] церногорцемъ. – У Будиму 
[Budapest] ; издана Јосифомъ Миловукомъ ; у Крал. Свеучилишта 
Унгарскогъ печатны, 1833.
Ч. 1. – [6], 160, [16] c., 2 ил. 
Кириловић 728; Кочубинский, с. 633; Новаковић 867; Панковић 787; 
COBISS.SR-ID: 35333127. 

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.816;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/44

162. Пěваннія церногорска и херцеговачка / сабрана Чубромъ 
Чойковићемъ [Сима Милутиновић-Сарајлија] церногорцемъ, па и нъимъ 
издана истимъ. – [2. допуњено изд.]. – У Лайпцигу [Leipzig] : печатано 
кодъ Берн. Таухница юніора, 1837. – 335, [1] с. 
Кириловић 821; Кочубинский, с. 633; Новаковић 1000; COBISS.SR-ID: 
138249735.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 
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2. [рукоп. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пере-
кресл.:] № 10.814;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті об-
різи.

Григорович Бытовые/42

163. Платон (Левшин, Петр Егорович ; митрополит ; 1737-1812). 
Православное оучение или сокращено христианско богословие, / сочи-
нено на руски от приснопамятнаго митрополита Московскаго Платона в 
1764 година ; нине же преведено на български и издано, позволением и 
одобрением святия великия Христови церкве, в полза на православните 
християни от священоинока Хилиндарскаго Илариона Стоянова, еленча-
нина. – В Цариграде [İstanbul] : в Патриаршеската печатня, 1844. – [4], 
232, а-и [т. е. 8] с. 
Кочубинский, с. 639; COBISS.BG-ID: 1063779044.

Записи та прим. власн. олівцем та чорнилом болг. мовою. 
Пров.:

1. [власн. запис на верхн. форзаці чорнилом та олівцем:] Перепл. 
въ Солунѣ | Переплетено въ Солунѣ |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. «и», перекресл.:] 
№ 11.099;

4. [штампи на с. «и»:] 1948. 
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра, тоновані обрізи (колір – жовт.). 
Зберіглася видавнича обкладинка; цільна: папір.

Григорович Славянская литература/16

164. Погодин, Михаил Петрович (1800-1875). Образцы славяно-
русского древлеписания : [в 2 тетрадях], / изд. профессором Погодиным. – 
Москва : в тип. Николая Степанова, 1840-1841. 
Тетрадь 1. – 1840. – [4] c., 24 л.
Тетрадь 2. – 1841. – [4] c., 20 л.
Кочубинский, с. 632.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першого зошиту:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. арк. 
другого зошиту, перекресл.:] № 10.773;

3. [штамп на ост. ненумер. арк. другого зошиту:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра, крапчаті обрізи. Обидва зоши-
ти сплет. в одну од.

Григорович Бытовые/1

165. Полевой, Владимир Николаевич (1824–1863). Опыт срав-
нительной грамматики словенских языков по четырем главным наречи-
ям : церковно-словенскому, велико-российскому, чешскому (богемскому) 
и польскому : имя существительное / сост. Владимиром Полевым = Als 
Einladung zu den öffentlichen Prüfungen im Gouvernements-Gymnasium und 
in den übrigen öffentlichen Schulen zu Dorpat. – Dorpat [Tartu] : gedruckt bei 
�. С. Schünmann’s Wittwe und С. Mattiesen, 1851. – [4], 32 c.
Кочубинский, с. 626.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 32, перекресл.:] 
№ 10.992;

3. [штамп на с. 32:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. 

Григорович Грамматика/133

166. [Поликарпов-Орлов, Федор Поликарпович (ок. 1670-
1731)]. [Букварь славенскими, греческими, римскими письмены, учи-
тися хотящым, и любомудрие в пользу душеспасительную обрести 
тщащымся]. – [В … граде Москве] : [Синодальная типография], 1701. – 
1-8, [1], [1 іл.], 1-49, [1 іл.], 50-67, [1 іл.], 68-79, [1 іл.], 80-119, 116-121, [1 
іл.], 1-12, [1 іл.], 13-17 л. = 159 л. ; 4° ; сигн. : []10, а8-i8, аi8-si6, а8, в4, 
г6.

Церковнослов’янска кирилиця.
Гусева № 1083; Кочубинский, с. 622.
Пров.:

1. [власн. запис на арк. ӑ [тобто с. 1], підкресл.:] Букварь 
Поликарпа |;

2. [власн. запис на ненумер. арк. з грав. № 2:] Прісвіта 
мати … помлѧн мі грішны …  |;

3. [власн. запис на ненумер. арк. з грав. № 3:] Сіи … 
Смѣренна … | Митрполита … …  Арсеніа … | … 427 | … |;

4. [в пр. вкладен. арк. паперу із записом:] Якова Альохина | Сия 
Книга Города Соликамск  | … | Кирилла Сапниапа (?) … | … 1736 … | 
… дня | Сия книга города Соликамкоя | посадского Якова Иванова 
сына | Альохина по писалв 1770 году | августа 9 дня. |;
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5. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. нумеров. с., пе-
рекресл.:] № 10.974;

6. [штампы на зв. верхн. кришки палітурки., на ост. нумер. с.:] ПЕЧ: 
ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ;

7. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Оправа сучасна виданню; цільна: дерев’яні дошки, обтягнуті 

шкірою, сліпе тисн. на верхн. та нижн. кришках оправи; частково зберег-
лись бронзові застібки. Пр. деф.: відсутні тит. арк. та одна грав.; кн. блок 
сильно пошкоджений. Арк. нумеровані буквами кириличного алфавіту.

Григорович Словари/45

167. Поликарпов-Орлов, Федор Поликарпович (ок. 1670-1731). 
Лексікон треязычный, сиречь реченій славенских, єллиногреческих и ла-
тінских сокровище, из различныхъ древнихъ и новыхъ книгъ собранное и 
по славенскому алфавіту в чине разположеное = Λεξικον Τριγλωττον ἤτα 
Λέξεων σλαβονικῶν, έλληνικῶν τέ καί λατινικῶν θησαβρός Έκ διαφόρων τέ 
καί νέων βιβλίων συλλεχθεϊς καί κατά τό σλαβονικόν ἀλφαβητάριον εις τάξιν 
διατεθεϊς = Dictionarium trilingue hoc est dictionum slauonicarum gręcarum 
et latinarum thesaurus ex varys antiquis ac recentioribus libris collectus et 
iuxta slauonicum alphabetum in ordinem dispositus. – В граде … Москве : 
[Синодальная тип.], месяца декемвріа 1704. – 8, 206, 189 = 403 л. ; 4° ; 
сигн. : []8, а-i8, аi-дi8, к8, ка-ке8, кs6, а-i8, аi-дi8, к8, ка-кд8.

Церковнослов’янска кирилиця.
Гусева № 1084; Кочубинский, с. 622.

Чисельні прим. власн.
Пров.:

1. [запис власн. на тит. арк.:] Ex libris Josephi Philipowsky;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-

рекресл.:] № 10.554;
4. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.

Обкладинка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкі-
рою, сліпе тисн.; крапчаті обрізи. Пр. сильно пошкоджений: три ост. арк. 
відкріпл. від основного кн. блоку. 

Григорович Словари/27

168. Половцов, Виктор Андреевич (1803-1866). Краткая лето  пись 
грамматической деятельности в России / Виктора Половцова. – Санкт -
петербург : в тип. Военно-учебных заведений. – 1847. – 78, [2] c.
Кочубинский, с. 625.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 
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2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 78, перекресл.:] 
№ 10.641;

3. [штамп на с. 78:] 1948.
 Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. 

Григорович Грамматика/75

169. Поповић, Јован (1806-1856). Србска грамматіка или 
Писменица : по начину, коимъ найславніи наши садашньи списательи 
пишу, нарочно на ползу премиле младежи Србске, устроєна / одъ Іована 
Поповића ... – У Новому Саду : писмены Катаріне Іанковића удове, 1843. – 
XIII, [3], 158, [10] с.
Кириловић 1055; Кочубинский, с. 623; Новаковић 1267; Панковић 1133; 
COBISS.SR-ID: 54500615.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 10.570;

2. [штамп на ост. ненумер. с., перекресл.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором, паперова наклейка на корінці. Пр. необрізаний.
Припл. до: Видаковић М. Грамматіка сербска или паче Краткое по 
испытословію у сербскій єзыкъ руководство... – У Пешти, 1838 (№ 39).

Григорович Грамматика/4

170. Поповић, Милош. Мачъ и перо : пěсни / Милоша Поповића. – 
У Београду : словима Правителствене Печатнě, 1846. – [8], 93 [т. ј. 94], 
[10] с.
Кириловић 1189; Кочубинский, с. 641; Новаковић 1435; Панковић 1320; 
COBISS.SR-ID: 144674311.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 11.191;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий дерма-

тином, тисн. на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Славянская литература/105

171. Прейс, Пётр Иванович (1810-1846). О волохах Нестора. – 23, 
[1] c. – Окр. відб. : Журнал Мин-ва народного просвещения, 1837, № 5.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:
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1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 23, перекресл.:] 
№ 10.831;

2. [штамп на с. 23:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Срезневский И. И. Извлечения из Краледворской рукописи, 
касательно религиозных верований и обрядов. – СПб., 1840 (№ 194). 

Григорович Бытовые/59

172. Простонародныя песни нынешних греков, / с под линником 
изданныя и переведенныя в стихах, с прибавлением введения, сравнения 
их с простонародными песнями русскими и примечаниями Н. Гнедичем. – 
Санктпетербург : в тип. Николая Греча, 1825. – XLI, [53] c., 1 ил. 
Кочубинский, с. 633.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.811;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/39

Р

173. Раич, Иоанн (1725-1801). История разных славенских наро-
дов, наипаче же болгар, хорватов, и сербов : [в 4 ч.] / из тмы забвения изя-
тая и во свет исторический произведенная Иоанном Раичем. – В Будином 
Граде [Budapest] : печатана при Типографии Кралевскаго Университета 
Унгарскаго, 1823.
Ч. 1. – [48], 604, [2] c., 1 грав., 1 табл., 1 карта.
Ч. 2. – 848 с., 1 грав., 1 карта, 4 табл. 
Ч. 3. – [4], 382 c., 1 табл.
Ч. 4. – [4], 425, 406 [т. е. 426], 393 [т. е. 427], 428-429, 388-389 [т. е. 430-
431], 396 [т. е. 432], [106] c. 
Кочубинский, с. 628.

Чисельні підкресл. та прим. власн. у тексті.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС:  РИШЕЛЬЕВ-
СКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с. всіх т., пере-
кресл.:] № 10.715;

3. [штамп на ост. с. всіх т.:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; крап-
чаті обрізи. 

Григорович История/32

174. Рейц, Александр Магнус Фромгольд фон (1799-1862). Опыт 
истории российских государственных и гражданских законов / соч. 
Александра Рейца ; перевод с немецкого ; издал Федор Морошкин. – 
Москва : в Университет. тип., 1836. – [10], XXVI, 414, [4] c. 
Кочубинский, с. 628.

Чисельні підкресл. та прим. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [круглий сюжетний штамп на с. 414:] […] 36 (?);
2. [власн. запис олівцем на нижн. форзаці:] […] бросьте углей въ 

печку |; 
3. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
4. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 

с., перекресл.:] №10.716;
5. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; крап-
чаті обрізи. 

Григорович История/33

175. Речи и стихи произнесенные в торжественном собрании 
Императорского Московского университета, июня 26 дня 1830 года : с 
приложением краткой годовой истории онаго. – Москва : в университет. 
тип., 1830. – [2], 161, [1] c.
Кочубинский, с. 637.

Прим. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 161, перекресл.:] 
№ 11.045;

3. [штамп на с. 161:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий колен-

кором; крапчаті обрізи. 
Григорович История литературы/30

176. Роспись российским книгам для чтения, из библиотеки 
Александра Смирдина, систематическим порядком расположенная : в 
4  ч. ; с приложением : Азбучной росписи имен сочинителей и перевод-
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чиков, и Краткой росписи книгам по азбучному порядку / [сост. Василий 
Григорьевич Анастасевич]. – Санктпетербург : в типографии Александра 
Смирдина, 1828. – [2], III, [1], XVI, [2], 712, LXXVIII, XCIII, [1] с. 
Кочубинский, с. 636.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.
 Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; крапчаті обрізи.
Припл.: Первое прибавление к росписи российским книгам для чтения, 
из библиотеки Александра Смирдина... – СПб., 1829 (№ 153). 

Григорович История литературы/18

177. Рукописи славянския и российския, принадлежащия почет-
ному гражданину и Археографической Комиссии корреспонденту Ивану 
Никитичу Царскому / разобраны и описаны Павлом Строевым. – Москва : 
в тип. В. Готье, 1848. – V, [3], 916, [2] c.
Кочубинский, с. 639; РЯ 600.

Прим. власн. та підкресл. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 11.091;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті об-
різи.

Григорович Славянская литература/8

С

178. Сазаво-Еммауское святое благовествование, нынеже 
Ремьское, нанеже преже присягаша при венчальномь миропомазании 
цари Франьцустии : с прибавлением с бокоу того же чтения латинь-
скими боуквами и сьличениемь Остромирова Еуанглия и Осторжьских 
чтении / трудом и иждивением Ващеслава Ганкы = Sazavo-emmauzskoje 
svjatoje blagovéstvovanije, nynéze Remeskoje, na neže prěže prisjagaša pri 
věnčalhom myropomazanii cari francustii : s pribavlenijem s boku togože 
čtenija latinskimi bukvami i sličenijem Ostromirova Evangelija i Ostrožskich 
čtenij. – В Чешьской Празе [Praha] : печать и бумага ц. к. придворной кни-
гопечатии сынов Богумила Гаазе, 1846. – XXXII, 199, [1] c., 1 ил., 2 табл.

Церковнослов’янска кирилиця.
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Кочубинский, с. 639; WorldCat: 843341433.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 11.090;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи. Корінець від-
кріпл. від кн. блока.

Григорович Славянская литература/7

179. Сахаров, Иван Петрович (1807-1863). Путешествия русских 
людей в чужия земли : [в 2 ч.]. – 2 изд. – Санктпетербург : в Гуттенберговой 
тип., 1837. 
Ч. 1. – III-XVI, 123, [3] c., 1 ил.
Ч. 2. – 139, [1] c., 1 ил.
Кочубинский, с. 633.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першої ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ;

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 139 другої ч., пе-
рекресл.:] № 10.817; 

3. [штамп на с. 139 другої ч.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; крап-
чаті обрізи. Дві ч. сплет. в одну од.

Григорович Бытовые/45

180. Сбоев, Василий Афанасьевич (1810-1855). Изследования об 
инородцах Казанской губернии / соч. Василья Сбоева. – Казань : изд. кни-
гопродавца Дубровина, 1856. – 188 с.
Кочубинский, с. 633.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – фіолет. коленкор; крапчаті обрізи.
Припл.: Сбоев В. А. О быте крестьян в казанской губернии... – Казань, 
1856 (№ 181). 

Григорович Бытовые/30
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181. Сбоев, Василий Афанасьевич (1810-1855). О быте крестьян 
в казанской губернии / соч. В. А. Сбоева. – Казань : изд. книгопродавца 
Дубровина, 1856. – 36 с.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 36, перекресл.:] 
№ 10.802;

2. [штамп на с. 36:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – фіолет. коленкор; крапчаті обрізи. 
Припл. до: Сбоев В. А. Изследования об инородцах Казанской губер-
нии ... – Казань, 1856 (№ 180).

Григорович Бытовые/30

182. Сборник князя Оболенского. – Москва : в тип. Лазаревых Ин-
та вост. яз., 1838.
№ 1 : Книга посольская Великого княжества Литовского. 1506. – [8], 120 
[т. е. 121], [1] с.
№ 2 : Розыск о побеге из Москвы князя Рязанского. 1521. – [8], 12 с.
№ 3 : Следственное дело Максима Грека. 1521. – [8], 18 с.
№ 4 : Отрывок из следственного дела, о неплодии великой княгини 
Соломонии Юрьевны. 1525. – 13, [16] c.
№ 5 : Дневник литовских послов. 1556. – [8], 21, [5] c.
№ 6 : Посольское донесение Льва Буховецкого. 1576. – [8], 12 c.
№ 7 : Наказ польского короля Сигизмунда III, данный послам : 
Льву Сапеге, Станиславу Варшицкому и Илье Пельгржимовскому, 
отправленным к царю Борису Феодоровичу, для поздравления с восше-
ствием на престол. 1600. – [8], 18 c.
№ 8 : Грамота царя Бориса. 1605. – [8], 36 c.
№ 9 : Грамота второго Лжедимитрия. 1608. – [8], 23, [1] c.
№ 10 : Ответы литовских послов московским думным боярам. 1608-
1615. – [8], 96 c.
Кочубинский, с. 629.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк. першого №:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 96 десятого №, 
перекресл.:] №10.749;

3. [штамп на с. 96 десятого №:]1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; тоно-
вані обрізи (колір – жовт.). Всі номери сплет. в одну од.

Григорович История/66
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183. Сербіе плачевно пакипорабощеніе лěта 1813 : Зашто и Како? : 
У разговору порабощенне Матере съ роднымъ еднымъ Сыномъ своимъ, 
коему оставля послěднее свое завěщаніе. – Въ Млěткахъ [Venezia] : у 
Пане Өеодосїева, 1815. – 105, [1] с., 1 ил.
Кириловић 413; Кочубинский, с. 640; Новаковић 494; Панковић 561; 
COBISS.SR-ID: 25355527.
Пров.:

1. [запис власн. на форзаці:] Куплена въ Гемиш… (?) въ феврале | 
месяцъ 1829 года за 2 ½ фл. бумажных | ;

2. [власн. запис на тит. арк.:] … C: R: N: C: П: Г: Лазар (?) | Л/ая2 
(?) |;

3. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

4. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 11.146;

5. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мар-

мур. папером.
Григорович Славянская литература/60

184. Серчевский, Евграф Николаевич (1814- ). Обозрение 
Оттоманской империи, Молдавии, Валахии и Сербии / Е. Серчевского. – 
Санктпетербург : в тип. Штаба отдельн. Корпуса внутрен. стражи, 1854. – 
[8], 222 c.
Кочубинский, с. 634.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 222, перекресл.:] 
№ 10.857;

3. [штамп на с. 222:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; крап-
чаті обрізи.

Григорович Бытовые/85

185. Славеноболгарское детоводство : cобрано от различни спи-
сатели и сочинено : на шест части за шест ученичнии чини / первом 
преведено от елиногреческаго диалекта на славеноболгарскаго и изда-
но от Неофита архимандрита Хилендарца … и Емануила Васкидовича 
… ; напечатано с одобрением Его светлости княза Сербскаго Милоша 
Теодоровича Обреновича. – В Крагуевце : у Княжеско-сербской типогра-
фии, 1835. 
Ч. 3 : Содержащая и обучающая известия славеноболгарской граматики, 
кратко художнословие и кратко баснословие на древний те елини. – XIV, 
15-68 с. 
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Ч. 5 : [Краткое политическое землеописание за обучение на болгарското 
младенчество]. – 3-91, [3] с.
Ч. 6 : Славеноболгарский предручний послателник за наставление на 
болгарските юноши : содержащая наставителнаго устава и порядочно по-
добателнаго примера, послателнаго поучения, как всякий според причи-
ните, лицата и обязателства прилично да писува. – 66, [2] с.
Церковнослов’янська кирилиця.
Кочубинский, с. 640; COBISS.BG-ID: 1063811044; COBISS.SR-ID: 
206151692. 

Прим. власн. олівцем у тексті.
Пров.:

1. [штамп овальної форми (людина з пером у руці сидить за столом):] 
χ: ζαχαρια πετροвич (?) ΖΠ 1840;

2. [власн. запис на с. 66 шостої ч.:] князскій;
3. [штамп на тит. арк. третьої ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВ-

СКАГО ЛИЦЕЯ; 
4. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. c. п’ятої 

ч.:] № 11.152;
5. [штамп на c. 91 третьої ч.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; крапчаті обрізи. Всі ч. сплет. в одну од. Пр. деф.: відсутній 
тит. арк. п’ятої ч.

Григорович Славянская литература/66

186. Словарь исторический о бывших в России писателях ду-
ховнаго чина греко-российской церкви : [в 2 т.] / [сост. митр. Евгений 
(Болховитинов, Евфимий Алексеевич)]. – Изд. второе, исправл. и умнож. – 
Санктпетербург : в тип. Ивана Глазунова и его иждивен., 1827. 
Т. 1. – [2], 543, [3] c. 
T. 2. – [2], 333, [3], LXXVI c.
Кочубинский, с. 633.

Прим. та підкресл. у тексті олівцем; прим. бібліотекарів 2 пол. 
ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. обох т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВ-
СКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 343 першого т., на 
с. LXXVI другого т., перекресл.:] № 10.810;

3. [штамп на с. 343 першого т., на с. LXXVI другого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; наклейка на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович Бытовые/38
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187. Слово о полку Игоревом, Игоря Святославича, внука Оль гова, 
/ с переводом в прозе и примечаниями С. П. Кораблева. – Москва : в уни-
верситетской тип., 1856. – XXXII, 67, [1], II c.
Кочубинский, с. 634.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:
1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. II, перекресл.:] 

№ 10.867;
3. [штамп на с. II:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: папір; частково пошкоджена. 
Григорович Бытовые/95

188. Соколов, Авдий Иванович (1824-1893). Об исторических 
народных песнях сербов, / соч. А. Соколова. – Казань : в тип. Императ. 
Казанского университета, 1854. – 42 с.
Кочубинский, с. 634.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [дарчий напис А. І. Соколова на зв. верхн. кришки палітурки:] 
Эдуарду Ивановичу Цилли отъ автора.;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 42, перекресл.:] 
№ 10.852;

4. [штамп на с. 42:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Григорович Бытовые/80

189. Соколов, Николай Иванович. Разсуждение о времени кре-
щения российской великой княгини Ольги : за награду, установленную 
покойным канцлером графом Николаем Петровичем Румянцевым / соч. 
Николаем Соколовым. – Киев : в тип. Академической при Киевопечерской 
Лавре, 1832. – [2], 33, [1] c.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. 3, перекресл.:] 
№ 11.157;

2. [штамп на c. 33:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий па-

пером, корінець та кутики – шкіра; паперова наклейка на корінці; крап-
чаті обрізи.
Припл. до: Иннокентий (Борисов И. А. ; архимандрит). Слово в день рож-
дения благочестивейшего государя, Николая Павловича … / сказанное в 
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Киево-Печерской Лавре Иннокентием июня 25 дня, 1832 года. – Киев, 
1834 (№ 73). 

Григорович Славянская литература/71

190. Соловьёв, Михаил Александрович (1816-1856). [Рец.]. 
Денница ново-болгарского образования. Сочинения Василия Априлова. 
Одесса. 1841 in 8. VI. – 146 и XXII. – С. 1-32. – Окр. відб. : Москвитянин, 
1842, № 5.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 222, перекресл.:] 
№ 10.858;

2. [штамп на с. 32:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий дерма-

тином, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Априлов В. Е. Денница ново-болгарскаго образования... – 
Одесса, 1841. – Ч. 1 (№ 7). 

Григорович Бытовые/86

191. Соловьёв, Сергей Михайлович (1820-1879). Об отноше-
ниях Новгорода к Великим князьям : историческое исследование / 
С. Соловьева. – Москва : в университетской тип., 1846. – [2], 162 c.
Кочубинский, с. 633.

Чисельні прим. та підкресл. олівцем у тексті; прим. бібліотека-
рів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 162, перекресл.:] 
№ 10.793;

3. [штамп на c. 162:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; крап-
чаті обрізи. Корінець частково відкріпл. від кн. блока.

Григорович Бытовые/23

192. Сопиков, Василий Степанович (1765-1818). Опыт рос-
сийской библиографии, или полный словарь сочинений и переводов, 
напечатанных на славянском и российском языках от начала заведения 
типографий до 1813 г., с предисловием, служащим введением в сию на-
уку, совершенно новую в России, с историей о начале и успехах книгопе-
чатания как в Европе вообще, так и особенно в России, с примечаниями о 
древних редких книгах и их изданиях и с кратными из оных выписками : 
[в 5 ч.] / собранный из достоверных источников Василием Сопиковым. – 
Санктпетербург : в Типографии Императорскаго Театра, 1813-1821.
Ч. 1. – 1813. – CLI, [1], 313, [1] c.
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Ч. 2. – 1814. – [2], IX, [1], 472, [2] c.
Ч. 3. – 1815. – [2], IV, [2], 475, [1] c.
Ч. 4. – 1816. – [2], 527, [3] c. 
Ч. 5 : Опыт российской библиографии, или полный словарь сочинений 
и переводов. – Санктпетербург : в типографии Департамента внешней 
торговли, 1821. – [2], 232 c.
Кочубинский, с. 621.

Прим. бібілотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с. пер-
шого т., на с. 232 п’ятого т., перекресл.:] № 10328;

3. [штамп на ост. с. всіх т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець – шкіра; тисн. золотом на корінці; крапчаті обрізи. 
Корінці першої та третьої ч. відкріпл. від кн. блока.

Григорович Словари/1

193. Срезневский, Измаил Иванович (1812-1870). Архитектура 
храмов языческих славянских. – С. 1-11, [1]. – Окр. відб. : Чтения в имп. 
Обществе истории и древностей российских (ЧОИДР), 1846, № 3.

Чисельні прим. власн. олівцем у тексті. 
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 11, перекресл.:] 
№ 10.776;

2. [штамп на с. 11:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Срезневский И. И. Изследования о языческом богослужении 
древних славян. – СПб., 1848 (№ 195).

Григорович Бытовые/4

194. Срезневский, Измаил Иванович (1812-1880). Извлечения 
из Краледворской рукописи, касательно религиозных верований и обря-
дов. – 34 с. – Окр. відб. : Журнал Мин-ва народного просвещения, 1840, 
№ 12.
Кочубинский, с. 633.
Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [власн. запис на форзаці:] … сзади подклеены статья | Прейса 
«о Волохаъ Несто- | ра», извлеченная изъ Шафа- | риковыхъ Slow. 
Starożitnosti. | (Зап. Н. Полевого).  |;

2. [штамп на с. 1:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ.
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Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл.: Прейс П И. О волохах Нестора. – 23, [1] c. – Окр. відб. (№ 171).

Григорович Бытовые/59

195. Срезневский, Измаил Иванович (1812-1880). Изсле-
дования о языческом богослужении древних славян / И. Срезневского. – 
Санктпетербург : в тип. К. Жернакова, 1848. – [4], 96 с.
Кочубинский, с. 632.

Чисельні прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ. 

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл.: 1). Переписка по случаю статьи «Об одном Прологе библиотеки 
Московской духовной типографи ... – С. 1-9, [1]. – Окр. відб. (№ 157); 2). 
Срезневский И. И. Архитектура храмов языческих славянских. – С. 1-11, 
[1]. – Окр. відб. (№ 193).

Григорович Бытовые/4

196. Срезневский, Измаил Иванович (1812-1880). О наре-
чиях славянских. – С. 1-32. – Окр. відб. : Журнал Мин-ва Народного 
Просвещения, 1841, № 9.
Кочубинский, с. 626.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на с. 1:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 32, перекресл.:] 

№ 10.994;
3. [штамп на с. 32:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець – дерматин; тисн. золотом на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович Грамматика/135

197. Срезневский, Измаил Иванович (1812-1880). Обозрение 
главных черт сродства звуков в наречиях славянских. – С. 1-38. – Окр. 
відб. : Журнал Мин-ва Народного Просвещения, 1845, № 12.
Кочубинский, с. 626.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на с. 1:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
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2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 38, перекресл.:] 
№ 10.993;

3. [штамп на с. 38:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець – дерматин; тисн. золотом на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович Грамматика/134

198. Станиславский, Антон Григорьевич (1817-1870). Об актах 
укрепления прав на имущества : разсуждение, / писанное для получения 
степени магистра гражданского права А. Станиславским. – Казань : в 
университетской тип., 1842. – 153, [1] c.
Кочубинский, с. 633.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [власн. запис на тит. арк.:] Antoni Sikorski;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 153, перекресл.:] 

№ 10.838;
4. [штамп на с. 153:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/60

199. Стихийни уроци землеописания : в полза учащимсе болгар-
ским юношам / с гречески на болгарский язик преведени от Сави Илиевича 
панигрюца [Савва Илиев Радулов] : в полза учашим се българским юно-
шам. – В Смирне [İzmir] : в типографии А. Дамианова, 1843. – 92 с.
Кочубинский, с. 635; COBISS.BG-ID: 1063774436. 

Прим. власн. та підкресл. олівцем. 
Пров.:

1. [дарчий напис С. Радулова на тит. арк.:] Николаю Стефановичу 
Михайловскому | въ знакъ любви | переводчикъ|;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 92, перекресл.:] 
№ 11.026;

4. [штамп на с. 92:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; тисн. золотом на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/133
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200. [Строев, Павел Михайлович (1796-1876)]. Палео графическия 
таблицы почерков с XI по XVIII-й век, (числом 12), принадлежащия к 
обстоятельному описанию славяно-российских рукописей, хранящихся 
в библиотеке графа Федора Андреевича Толстова. – [Москва] : [б. и.], 
[1825]. – IV с., V л. ил.

Відомості про укладача та вих. дан. встановлено за бібліогр.
РЯ: 643.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 10.689;

2. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Пр. деф.: від-
сутній тит. арк.
Припл. до: [Чертков А. Д.]. О переводе Манассииной летописи на словен-
ский язык... – М., 1842 (№ 217).

Григорович История/6

201. Строев, Сергей Михайлович (1815-1840). Описание памят-
ников славяно-русской литературы, хранящихся в публичных библиоте-
ках Германии и Франции : с снимками из рукописей / составлено Сергеем 
Строевым ; издал [и снабдил азбуч. указ. и послесл.] Павел Строев ; [при-
меч. А. Х. Востокова]. – Москва : в тип. С. Селивановского, 1841. – XIII, 
[3], 175, [1] c., 5 л. ил.
Кочубинский, с. 634; РЯ: 601.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл.: Оболенский М. О греческом кодексе Георгия Амартола..  – М., 
1847 (№ 135).

Григорович Бытовые/78

202. Суботић, Јован (1817-1886). Дабрацъ : преповěсть изъ стари-
не сремске / списана одъ Іована Субботића. – У Будиму [Budapest] : пис-
мени кр. Свеучилишта Пештанскогъ, 1844. – 35, [1] с.
COBISS.SR-ID: 35356167; Новаковић 1330; Кириловић 1113; Панковић 
1213; Кочубинский, с. 641.
Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. 35, перекресл.:] 
№ 11.162;
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3. [штамп на c. 35:] 1948.
Видавнича обкладинка; цільна: папір; пошкоджена. 

Григорович Славянская литература/76

203. Суботић, Јован (1817-1886). Живот Саве Текелије, безсмртног 
благодěтеља народа србског / описао и спомену његовом 17. августа 1861 
године приликом светковине његове стогодишњице посветио др. Јов. 
Субботић. – У Будиму [Budapest] : тиском кр. свеучилишта пештанског, 
1861. – 73, [3] c.
Кириловић 2123; Кочубинский, с. 640; Новаковић 2409; COBISS.SR-ID: 
34018823.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 11.126;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Видавнича обкладинка; цільна: папір; пошкоджена. 

Григорович Славянская литература/40

Т

204. Терещенко, Александр Власьевич (1806-1865). Быт русского 
народа : [в 7 ч.] / соч. А. Терещенки. – Санктпетербург : в тип. Мин-ва 
внутренних дел, 1848.
Ч. 1 : 1. Народность. 2. Жилища. 3. Домоводство. 4. Наряд. 5. Образ жиз-
ни. 6. Музыка. – [6], 507, [3] c. 
Ч. 2 : Свадьбы. – [2], 618, [2] c. 
Ч. 3 : 1. Времясчисление. 2. Крещение. 3. Похороны. 4. Поминки. 
5. Дмитриевская суббота. – [2], 130, [4] c.
Ч. 4 : Забавы : 1. Игры. 2. Хороводы. – [2], 334, [4] c. 
Ч. 5 : Простонародные обряды : 1. Первое марта. 2. Встреча весны. 
3. Красная горка. 4. Радуница. 5. Запашка. 6. Кукушка. 7. Купало. 8. Ярило. 
9. Обжинки. 10. Бабье лето. 11. Братчаны. – [2], 181, [5] c. 
Ч. 6 : 1. Обрядные праздники. 2. Неделя Ваий. 3. Пасха. 4. Русальная не-
деля. 5. Семик. 6. Троицын день. 7. Первое апреля. 8. Первое мая. – [2], 
221, [5] c. 
Ч. 7 : 1. Святки. 2. Маслянница. – [6], 348, [2] c. 
Кочубинский, с. 633.

Прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. 
ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першої, другої, третьої, п’ятої та сьомої 
ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
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2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с. пер-
шої, другої, червертої, шостої та сьомої ч., перекресл.:] № 10.801;

3. [штампи на ост. ненумер. с. першої, другої, червертої, шостої та 
сьомої ч.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; крапчаті обрізи. Сплет. разом третя та четверта ч., п’ята та 
шоста ч.

Григорович Бытовые/29

205. Тихонравов, Константин Никитич (1822-1879). Влади мир-
ский сборник : материалы для статистики, этнографии, истории и архе-
ологии Владимирской губернии ; с литографированным видом города 
Владимира Кляземского / сост. и изд. К. Тихонравов. – Москва : в универ-
сит. тип., 1857. – [2], 199, [5] c., 1 ил.
Кочубинский, с. 632.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:
 1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 
 2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. нену-
мер. с., перекресл.:] № 10.775;
 3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова, картон, обтягнутий мар-
мур. папером., корінець та кутики – коленкор; крачаті обрізи. 

Григорович Бытовые/3

206. Тредиаковский, Василий Кириллович (1703-1769). Три 
разсуждения о трех главнейших древностях российских : а именно I. О 
первенстве словаенскаго языка пред тевтоническим. ; II. О первонача-
лии россов. ; III. О варягах руссах славенскаго звания, рода и языка / 
сочиненныя Васильем Тредиаковским. – В Санктпетербурге : [типогра-
фия Сухопутного кадетского корпуса], 1773. – [2], 275, [5] c. ; 8º ; сигн. : 
[]1, A-Р8, С5.
Кацпржак № 7357; Кочубинский, с. 628.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумеров 
с., перекресл.:] № 10.730;

2. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці. 
Григорович История/48
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207. Троянский, Александр. Краткая татарская грамматика, / в 
пользу учащагося юношества сочиненная … Александром Троянским. – 
Изданная от Комиссии Духовных училищ вторым тиснением. – Казань : 
печатано в университетской типографии, 1824. – [6], 195 [т. е. 199], [3] c.
Кочубинский, с. 625.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [власн. записи на с. 166, частково обрізані:] Сія Казенная 
Грамматика | принадлежит ученику 2-го Уезднаго Класса Іоанну 
Агровскому | Александру Агровскому Брату его | Иван и Александръ 
Агровскіе. | За 1836 й год. | Иван Агровскій А. Агровскій. | 1836 |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 10.652;

4. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. 

Григорович Грамматика/86

У

208. Ўжинок рідного полá / вистачинй працеý М. Г[атцука] – 
Москўа : ў друкарні Каткоўа ‘і т-ўа, 1857. – [2], IV, 370 с.
Кочубинский, с. 634.

Чисельні прим. власн. та випр. у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [дарчий напис М. О. Гатцука на тит. арк., олівцем:] Пану 
Григороў[ичу] від М. Гатцука;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 369, перекресл.:] 
№ 10.837;

3. [штамп на с. 369:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий дер-

матином, корінець – коленкор; крапчаті обрізи. 
Григорович Бытовые/65

209. [Уложение, по которому суд и расправа во всяких делах в 
Российском государстве производится ; сочиненное и напечатанное 
при владении государя царя и великого князя Алексея Михайловича]. – 
[Москва] : [Печатный Двор], [29 января 1649 [29.01.7157]. – 1-61, 62/63, 
64-338 л. ; 2° ; cигн. : [а]7, в-з8, и7, ѳ-ла8, лв16, лд-мв8, мг3.

Церковнослов’янска кирилиця.
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Бондар № 315; Зернова № 216; Кочубинский, с. 635.
Чисельні прим. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 

Пров.:
1. [запис на зв. верхн. кришки оправи:] Уложение Царя | Алексея 

Михайловича | 1660 года.  |;
2. [запис на л. [1]:] В. Григоровичъ;
3. [власн. запис на зв. ост. ненумер. арк., перекресл.:] Сія | Книга 

принадлъжитъ Діакону | … Девичьего монастыря | Михаилу Г-ну | 
Матвковскому (?) |;

4. [влас. запис на зв. ост. ненумер. арк.:] Сія | Книга Принадлежитъ 
Ученику | Высшаго Уҍзднаго Отделҍнія | Николаю Рослову |;

5. [штамп на першому ненумер. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

6. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 368, перекресл.:] 
№ 10.895;

7. [штамп на зв. ост. ненумер. арк.:] 1948.
Оправа сучасна виданню; цільна: дерев’яна дошка, обтягнута 

шкірою, орнаментальне тисн. на верхн. та нижн. кришках оправи; тисн. 
на корінці; крапчаті обрізи. Окремі арк. реставровані; корінець пошко-
джений. Пр. деф.: відсутні тит. та ост. арк. 

Григорович Бытовые/130

210. Успенский, Гавриил Петрович (1765-1820). Опыт повество-
вания о древностях русских : [в 2 ч.]. – В Харькове : в университетской 
типографии, 1811-1812.
Ч. 1 : О обычаях россиян в частной жизни. – 1811. – XI, [1], 156 c.
Ч. 2, отд. 1 : О обычаях россиян в гражданском их состоянии и прави-
тельстве. – 1812. – [4], 299, [1] c.
Кочубинский, с. 633.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [дарчий напис Г. П. Успенського на зв. тит. арк., частково закле-
єний:] Его Высокоблагородію | Милостивому Государю | Кириле 
Яковлевичу | Тѣфееву (?), | в знакъ моего высокопочитанія. | 
Сочинитель. | Март. 26-го | 1816 год. | Харьковъ. |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 299 другої ч., 
перекресл.:] № 10.806;

4. [штамп на с. 299 другої ч.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті об-
різи. Обидві ч. сплет. в одну од.

Григорович Бытовые/34
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Ф

211. Фенелон, Франсоа де Салињак де ла Мот (Fénelon, François 
de Salignac de La Mothe ; 1651-1715). Приключенія Телемака сина 
Улисева / Фенелоном, архиепїскопом Камбрейским списана ; с’ француз-
скога преведена Стефаном Живковичем. – У Віени [Wien] : у печатньи 
Г. Іоанна Шнирера, 1814. – XVI, 602, [26] с.
Кочубинский, с. 640; COBISS.SR-ID: 45353479.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 11.121;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець – шкіра; наклейка на корінці; тисн. золотом; крап-
чаті обрізи. 

Григорович Славянская литература/35

212. Фойгт, Карл Карлович (1808-1873). Мысли об истинном зна-
чении и содержании риторики. – [2], 58, [2] c. – Окр. відб. : Журнал Мин-
ва Народного Просвещения, 1856, кн. 3.
Кочубинский, с. 624.
Пров.:

1. [штамп на зв. першої ненумер. с.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.614;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець – коленкор; тисн. золотом; крапчаті обрізи. 
Григорович Грамматика/48

213. Франклин, Бенджамин (Franklin, Benjamin ; 1706-1790). 
Мудрост добраго Рихарда / от французкият на славено-болгарският наш 
язик преведена от Гаврила Крестовича … ; настоянием же и иждивением 
Райна Поповича Ж. на свят издана. – Изд. 1. – В Будиме Граде [Budapest] : 
писмени Крал. всеучилища венгерск, 1837. – 64 с.

Церковнослов’янська кирилиця.
Кочубинский, с. 641; COBISS.BG-ID: 1063764964.

Чисельні прим. власн. та підкресл. у тексті олівцем; прим. 
бібліо текарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:
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1. [власн. запис на тит. арк., частково обірваний:] Θеодора 
С. Михайловск[аго];

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 64, перекресл.:] 
№ 11.192;

4. [штамп на с. 64:] 1948.
Видавнича обкладинка; цільна: папір. Екз. деф.: відсутній тит. 

арк нім. мовою.
Григорович Славянская литература/106

Х

214. Хаџић, Јован (1799-1869). Духъ народа србскогъ / одъ Іована 
Хаџића, у кньижеству названога Милоша Светића. – У Карловцы 
[Сремски Карловци] : Митрополітско-гимназіялна типографіа, 1858. – 
XI, [1], 119, [1] c.
Кириловић 1905; Кочубинский, с. 640; Новаковић 2184; COBISS.SR-ID: 
38316295.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 119, перекресл.:] 
№ 11.124;

3. [штамп на с. 119:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець – дерматин; тисн. золотом; крапчаті обрізи. 
Григорович Славянская литература/38

215. Худяков, Иван Александрович (1842-1876). Великорусские 
загадки. – Москва : в тип. Грачева и Комп., 1861. – 116 с.
Кочубинский, с. 634.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 116, перекресл.:] 
№ 10.848;

3. [штамп на с. 116:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; крап-
чаті обрізи. Пр. деф.: відсутні с. [1-2].

Григорович Бытовые/76
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216. Худяков, Иван Алексеевич (1842-1876). Материалы для изу-
чения народной словесности. – Санктпетербург : в тип. В. Головина, 
1863. – [2], 127, [1] c.
Кочубинский, с. 632.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 127, перекресл.:] 
№ 10.789;

3. [штамп на с. 127:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець – шкіра; тисн. золотом на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/17

Ч

217. [Чертков, Александр Дмитриевич (1789-1858)]. О пере-
воде Манассииной летописи на словенский язык, по двум спискам : 
Ватиканскому и Патриаршей библиотеки, : с очерком истории болгар. – 
Москва : в тип. Августа Семена, при Императ. медико-хирургической 
акад., 1842. – [4], IV, 183, [1], III, [1] c., 1 ил.
Кочубинский, с. 627.

Чисельні прим. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл.: [Строев П. М.]. Палеографическия таблицы почерков с XI по 
XVIII-й век, (числом 12)... – [М.], [1825] (№ 200).

Григорович История/6

Ш

218. Шафарик, Павел Йозеф (Pavel Josef Šafařík; 1794-1861). 
Изображение Чернобога в Бамберге / соч. П. И. Шафарика ; пер. 
П. Прейса. – С. Петербург : в тип. Император. акад. наук, 1838. – 19, [1] c.
Кочубинский, с. 635.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 19, перекресл.:] 
№ 11.030;
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3. [штамп на с. 19:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець – шкіра.
Григорович Бытовые/137

219. Шевырев, Степан Петрович (1806-1864). История русской 
словесности : лекции : [в 4 ч.] / Степана Шевырева. – Изд. 2-е, умножен-
ное. – Москва : в тип. Бахметьева, 1858-1860.
Ч. 1 : Введение и столетия IX и X. – 1859. – CXXI, [1], 322 c.
Ч. 2 : Столетия XI-е и XII-е. – 1860. – 432 с., 3 табл.
Ч. 3 : Столетия XIII-e, XIV-e и начало XV-го. – 1858. – XXX, 405, [1] c.
Кочубинский, с. 636.
Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [дарчі написи С. П. Шевирьова на тит. арк. першої та третьої ч., 
частково обрізані:] [Виктору Ивановичу]  Григоровичу | в знак искрен-
него уважения | от Автора. | Май 23. 1860. Москва. | [перша ч.]; [Виктору 
Ивановичу] | Григоровичу | от Авт[ора] | Ноябрь 28. | 1858. Москва. | 
[третя ч.];

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. с. всіх ч., 
перекресл.:] № 10.922;

4. [штамп на передост. с. всіх ч.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець – шкіра; паперова наклейка та тісн. золотом на 
корінці.

Григорович История литературы/8

220. Шеппинг, Дмитрий Оттович (1823-1895). Мифы славянского 
язычества / соч. Дм. Шеппинга. – Москва : в тип. В. Готье, 1849. – XVI, 
198, [2] c.
Кочубинский, с. 632.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.787;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець – шкіра; тісн. золотом на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/15
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221. Шинкай, Георгие (Şincai, Gheorghe ; 1753-1816). Хроника 
Ромынилор ши а май мултор нямурь ын кыт ау фост еле аша де аместека-
те ку Ромыний, кыт лукруриле, ынтымплэриле, ши фаптиле унора фэрэ 
де але алтора ну се пот скрие пе ынцэлес, дин май мулте мий де ауторь / 
ын курсул де 34 де ань кулясэ, ши дупэ аний де ла наштеря Д[о]мнулуй 
ностру И[су]с Х[ристо]с алкэтуитэ де Георгие Шинкай дин Шинка … – 
Т. 1. – [Iaşi] : ын типография С: Митрополией а Яшулуй, 1843. – [4], 120, 
221-236, 337-377, 382-289, 400-442, 44, 444-445, 46, 497, 448-449, 500-504 
[т. е. 240] п.

Румунською мовою кириличним шрифтом, передано за спроще-
ною орфографією.
Кочубинский, с. 632.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [власн. запис на тит. арк.:] Capitaneu Konstantin Oltelni- | cianu 
Bucuresci 1845 | Aůg : 2 [далі – обрізано];

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 504, перекресл.:] 
№ 10790;

4. [штамп на с. 504:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тісн. золотом на корінці; крап-
чаті обрізи.

Григорович Бытовые/18

222. [Шишков, Александр Семёнович (1754-1841)]. Прибавление 
к разговорам о словесности, или Возражения против возражений, 
сделанных на сию книгу. – В Санктпетербуге : печатано в Типографии 
Ивана Глазунова, 1812. – [2], 71, [1] c. 
Пров.:

1. [записи власн. на форзаці:] Шишков Шишков Шишков |; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 71, перекресл.:] 

10.638;
3. [малюнок на форзаці із зображенням квітки у горщику];
4. [штамп на с. 71:] 1948.

 Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тісн. на корінці; крапчаті об-
різи.
Припл. до: Шишков А. С. Разговоры о словесности... – СПб., 1811 
(№ 223).

Григорович Грамматика/72
223. Шишков, Александр Семёнович (1754-1841). Разговоры о 

словесности / сочинение Александра Шишкова. – В Санктпетербурге : в 
Типографии Ивана Глазунова, 1811. – [2], 158, [2] c. 
Кочубинский, с. 625.
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Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [записи на форзаці, частково вимарані, нерозбірливі:] … Ученика 
… | подарена А. К…. | … года |… 28 числа. | Подарена Учеником | …2 
Класса | … И.А.Г. | … | ;

2. [власн. запис на тит. арк.:] разговоръ о словесности Шишковъ 
Александра Шишкова |;

3. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тісн. на корінці; крапчаті об-
різи.
Припл.: [Шишков А. С.]. Прибавление к разговорам о словесности, или 
Возражения против возражений, сделанных на сию книгу. – СПб., 1812 
(№ 222). 

Григорович Грамматика/72

224. Шлецер, Аугуст Людвиг фон (Schlözer, August Ludwig 
von ; 1735-1809). Преправа за исторію свěта / саставлěна Шлецеромъ за 
дěцу ; преводъ съ русскога [Димитрије Владисављевић]. – У Црной Гори 
[Цетиње] : у кньигопечатньи Правителя Црногорскога, 1839.
Ч. 1. – [2], 93, [1] c.

Відомості про перекладача встановлено за бібліогр.
COBISS.SR-ID: 103931148; Кочубинский, с. 641.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 93, перекресл.:] 
№ 11.181;

3. [штамп на с. 93:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Славянская литература/95

225. Шлёцер, Август Людвиг фон (Schlözer, August Ludwig von ; 
1755-1809). О происхождении словен вообще и в особенности словен рос-
сийских, или Опыт решения предложенной императорским Обществом 
российской истории и древностей и историческим классом император-
скаго Московского университета задачи, относительно прогнания словен 
с берегов Дуная волохами / сочинение профессора Шлецера, удостоенное 
награды упомянутым Обществом. – Мoсква : в университетской типогра-
фии, 1810. – [12], 107, [1] c. 
Кочубинский, с. 633.
Пров.:
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1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 107, перекресл.:] 
№ 10.822;

3. [штамп на с. 107:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – коленкор; тісн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/50

226. Шопен, Иван Иванович (1798-1870). Исторический памятник 
состояния Армянской области в эпоху ея присоединения к Российской 
империи / соч., удостоенное Императ. С.-Петербургскою академиею наук 
половинной Демидовской премии, И. Шопена. – Санктпетербург : в тип. 
Императ. акад. наук, 1852. – [4], IX, [1] c., 1232, VI стб., [1] c.
Кочубинский, с. 627.

Прим. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ;

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 10.703;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – коленкор; паперова наклейка на корін-
ці; крапчаті обрізи.

Григорович История/20

227. Штейнгейль, Владимир Иванович (1783-1862). Опыт по-
лнаго изследования начал и правил хронологическаго и месяцослов-
наго счисления стараго и новаго стиля / Владимира Штейнгейля. – 
Санктпетербург : в Медицинской тип., 1819. – [4], XIV, [6], 368 c., 1 л. 
грав.
Кочубинский, с. 628.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 368, перекресл.:] 
№ 10.707;

3. [штамп на с. 368:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером, корінець та кутики – шкіра; тісн. золотом та наклейка на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович История/24
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Ю

228. Южаков, Егор. Месяц в Болгарии. – С. 193-220. – Окр. відб. : 
Современник, 1860, т. 84, отд. 1.
Кочубинский, с. 634.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на с. 193:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 220, перекресл.:] 

№ 10.847;
3. [штамп на с. 220:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – дерматин.

Григорович Бытовые/75

Я

229. [Янкович де Мириево, Федор Иванович (1741-1814)]. 
[План к установлению народных училищ, в Российской империи / сост. 
Ф. И. Янкович де Мириево]. – [Санктпетербург] : [при Святейшем 
Правительствующем Синоде], [1785]. – 46 с. ; 4° ; сигн. : А-Д4, Е3.

Описано згідно загол. на третій с. тексту.
Кочубинский, с. 634.
Пров.:

1. [запис влаcн. на нижн. форзаці:] Сiя книга принадлежитъ | уче-
нику Иоанну Копанскому (?) | …;

2. [штамп на с. 1:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцея на с. 46, перекресл.:] 

№ 10.846;
4. [штамп на с. 46:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – шкіра, тисн. на корінці; крапчаті об-
різи.

Григорович Бытовые/74



ВИДАННЯ  

ЛАТИНСЬКОГО ШРИФТУ

A

230. ABC Bukvize : sa te, kateri shelijo slovenske zherke posnati inu 
brati se navuzhiti. – [S. l.] : [s. n.], 1818. – 22, [2] s.
Кочубинский, с. 641; COBISS.SI-ID: 108162816; WorldCat: 443302316. 

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. не-
нумер.  с., перекресл.:] № 11.193;

3. [штамп на передост. ненумер с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Григорович Cлавянская литература/107

231. Abhandlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft der 
Wissenschaften : [in 8 Bd.]. – Prag [Praha] : gedruckt bei Gottlieb Haase, 
1802/1804-1822/1823.
Bd. 7 : Von den �ahren 1820. und 1821. – 1822. – [8], 56 S.
WorldCat: 61897855.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець – шкіра; тисн. золотом; крапчаті обрізи. 
Припл. до.: �olowrat-Liebsteinsky F. A. Vorträge gehalten in der öffentlichen 
Sitzung der �. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften ... – Prag, 1825 
(№ 440).

Григорович История литературы/36

232. Adelung, Friedrich von (1768-1843). Catherines der Grossen 
Verdienste um die vergleichende Sprachenkunde / von Friedrich Adelung … – 
St. Petersburg [Санкт-Петербург] : Gedruckt bei Friedrich Drechsler, 1815. – 
XIV, 210, [2] S.
Кочубинский, с. 621.
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Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 210, перекресл.:] 

№ 10536;
3. [штамп на с. 210:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець – шкіра; тисн. золотом. 

Григорович Словари/9

233. Adelung, Friedrich von (1768-1843). Prospetto nominativo 
di tutte le lingue note e dei loro dialetti / opera del cav. Federico Adelung ; 
tradotta e corredata di una nota sui dialetti italiani [de Francesco Cherubini]. – 
Milano : per Gio Battista Bianci, 1824. – XII, 116 p.
Кочубинский, с. 626; WorldСat: 556801512. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 116, перекресл.:] 
№ 10.673;

3. [штамп на с. 116:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець – шкіра; тисн. золотом; крапчаті обрізи. 
Григорович-Грамматика/107

234. Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache : Libusa`s 
Gericht, Evangelium �ohannis, der Leitmerizer Stiftungsbrief, Glossen der 
Mater verborum, / kritisch beleuchtet von Paul �oseph Šafářik und Franz 
Palacky. – Prag : in �ommission bei �ronberger und Riwnač, 1840. – 233, 
[1], VIII, VI S.
Кочубинский, с. 621; NKC ČR 001109023; WorldCat: 68180552. 
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; крапчаті обрізи. 
Припл.: Rozbor staročeské literatury čjtaný we schůzkách �rálowské české 
společnosti nauk, Sekcj filologické, R. 1840 a 1841. – W Praze, 1842 (№ 625).

Григорович Словари/10

235. Appendini, Francesco Maria (1768-1837). Grammatica della 
lingua illirica / compilata dal padre F. M. Appendini. – 3 ed. – Ragusa 
[Dubrovnik] : presso Piet. Francesco Martecchini, 1838. – XX, 21-390 p.
Кочубинский, с. 624; IT: 0785233. 

Прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.



Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович176

Пров.:
[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл.: Della Bella A. Principj elementari della grammatica illirica premessi 
al dizionario italiano-latino-illirico ... – Nuova ed. – Ragusa [Dubrovnik], 
1837 (№ 296).

Григорович-Грамматика/60

236. Appendini, Francesco Maria (1768-1837). Notizie istorico-
critiche sulle antichita storia e letterarura de’Raguesei divise in due toti e 
dedicate all’eccelso senato della Republica di Ragusa. – Ragusa [Dubrovnik] : 
dale stampe di Antonio Martecchini, 1802-1803.
T. 1. – 1802. – XII, 332 p., 6 f. ill. 
T. 2. – 1803. – 336 p. 
Кочубинский, с. 627; HR: 000230844; IT: 028870.

Прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
У пр. вкладений малюнок В. І. Григоровича (?) із зображенням жіночого 
профілю. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 336 другого т., 
перекресл.:] № 10.692;

3. [штамп на с. 336 другого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

шкірою, корінець – шкіра; тисн. золотом на корінці; крапчаті обрізи. 
Обидва т. сплет. в одну од.

Григорович-История/9

237. Arkiv za povĕstnicu jugoslavensku : [u 12 knj.] / uredio Ivan 
�ukuljevi� Sakcinski ; izdano troškom družtva za jugoslavensku povĕstnicu i 
starine. – u Zagrebu : tiskom dra. Ljudevita Gaja, 1851-1875.
�nj. 1. – 1851. – [4], 251, [1] s., 1 il. 
�nj. 2, [razd. 1]. – [1852]. – [2], 225, [1] s., 1 il. 
�nj. 2, razd. 2 : Sa 4 na kamenu tiskana snimka i sa slikom krsta Dušanova. – 
1852. – [2], 227-469 [i. e. 468], [2] s., 3 il. 
�nj. 5 : S kamenoreznom slikom groba opatice Vekenege. – 1859. – VI, [2], 
344, [2] s. 
Кочубинский, с. 634; HR: 000572647; WorldCat: 5378012.

Чисельні прим. власн. та підкреслення у тексті; прим. 
бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:
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1. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВ-
СКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с. всіх т., 
перекресл.:] № 10.854;

3. [штамп на ост. с. всіх т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складовий: картон, обтягнутий 

фіолет. коленкором, корінець – коленкор; крапчаті обрізи. Палітурка 
першої ч. другої кн. відсутня.

Григорович Бытовые/82

238. Augusti, Johann Christian Wilhelm (1772-1841). Historiae 
ecclesiasticae epitome : scholis academicis / scripsit D. �o. Christianus 
Guilelmus Augusti. – Lipsiae [Leipzig] : in bibliopolio Dykiano, 1834. – XX, 
264, [4] p.
Кочубинский, с. 627; WorldCat: 557372793; 716003098.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.70;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 

папером, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 
Григорович-История/23

239. Aurelius Victor, Sextus (IV s.) Sexta Aurelia Victora Děginy 
řjmské / přeložil, wyswětlil a oprawený text latinský připogil �osef Chmela.  – 
W Praze : tiskem a nákladem �ana Host. Pospjšila, 1838. – [4], II, 327, [1] s.
Кочубинский, с. 640; NKC ČR: 001275822.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.113;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Пр. деф.: 
відсутній тит. арк. лат. мовою.

Григорович Славянская литература/31

B

240. Babukić, Vjekoslav (1812-1875). Ilirska slovnica / Sastavi 
Vĕkoslav Babuki�. – U Zagrebu : bèrzotiskom nar. Tiskarnice Dra. Ljudevita 
Gaja, 1854. – XVI, 444, IV s.
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Кочубинский, с. 624; HR: 000595199; WorldCat: 557690037.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. IV, перекресл.:] 
№ 10.623;

3. [штамп на с. IV:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/57

241. Babukić, Vjekoslav (1812-1875). Vĕkoslav Babukič’s Grundzüge 
der Ilirischen Grammatik, : durchaus mit der neuen Orthographie / mit einer 
sprach vergleichenden Vorrede von Rudolph Fröhlich. – Wien : �oh. Wenedikt 
sel. Witwe Buchhandlung, 1839. – XXII, 23-80 S.
Кочубинский, с. 626; WorldCat: 41202912.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцея на с. 80, перекресл.:] 
№ 10.979;

3. [штамп на с. 80, перекресл.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/120

242. Baraga, Friderik Irenej (1797-1868). Bratovşhina Ş. Leopólda, 
k’ pomózhi misijonarjem, to je poslanim osnanovavzam kershanske 
katolshke vére v’ Ameriki ; ali popís, kako se karshanshka katolshka véra v’ 
Ameriki rashirjá : druge bukvize. – V’ Ljubljani : natisnil �oshef Blasnik ; na 
prodaj per �anesu �lemensu, 1837. – 8 s. 
COBISS.SI-ID: 80567296; WorldCat: 444701709.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 88, перекресл.:] 
№ 11.143;

2. [штамп на с. 88:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець – дерматин; крапчаті обрізи.
Припл. до: Baraga F. I. Popis navád in sadershanja indijanov Polnozhne 
Amerike ... – V’ Ljubljani, 1837 (№ 243). 

Григорович Славянская литература/57
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243. Baraga, Friderik Irenej (1797-1868). Popis navád in sadershanja 
indijanov Polnozhne Amerike / spisal v’ nemshkim jesiku Friderik Baraga. – 
V’ Ljubljani : natisnil �osehef Blasnik, 1837. – [4], 165, [3] s., 1 il.
Кочубинский, с. 638; COBISS.SI-ID: 65005056; WorldCat: 27724447.
Пров.:

[штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 
папером, корінець – дерматин; крапчаті обрізи.
Припл.: 1) Prešeren F. �erşt per Savizi ; povest v versih / Sloshil Dr. 
Preşhérin. – V’ Ljubljani : natisnil �osehef Blasnik, 1836 (№ 600); 2) 
Baraga F. I. Bratovşhina Ş. Leopólda, k’ pomózhi misijonarjem, to je poslanim 
osnanovavzam kershanske katolshke vére v’ Ameriki ; ali popís, kako se 
karshanshka katolshka véra v’ Ameriki rashirjá : druge bukvize. – V’ Ljubljani, 
1837 (№ 242).

Григорович Славянская литература/57

244. Barb, Heinrich Alfred. Die Transcription des arabischen 
Alphabetes / von H. A. Barb. – Wien : Verlag von �arl Gerold’s Sohn, 1860. – 
89, [1] S.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Кочубинский, с. 625; WorldСat: 491501593.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 88, перекресл.:] 
№ 10.659;

3. [штамп на с. 88:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом; крапчаті 
обрізи.

Григорович Грамматика/93

245. Bartoszewicz, Zygmunt (1798 – ca 1870). Historya literatury 
polskiey : podług dzieł Bentkowskiego, �uszyńskiego, Ossolińskiego i 
Sołtykowicza / w krótkim rysie wystawił przez Zygmunt Bartoszewicz. – w 
Wilnie [Vilnius] : nakładem i drukiem A. Marcinowskigo, 1828. – III-VIII, 
77, [15] s. 
Кочубинский, с. 638; Estreicher XIX, t. 1, s. 73.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.078;



Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович180

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом; крапчаті 
обрізи.

Григорович История литературы/63

246. Beсker, Karl Ferdinand (1775-1849). Ausführliche deutsche 
Grammatik als �ommentar der Schulgrammatik : [in 3 Abth.] / von Dr. 
�arl Ferdinand Beсker. – Frankfurt am Main : �oh. Christ. Hermann’sche 
Buchhandlung, 1836-1839.
Abth. 1. – 1836. – XVI, 375, [1] S.
Abth. 2. – 1837. – VIII, 348, [4] S.
Abth. 3. – 1839. – X, 230 S.
Кочубинский, с. 624; WorldaCat: 714961586.

Прим. власн. та підкресл. олівцем у тексті.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першої та третьої ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с. 
першої ч., на с. 230 третьої ч., перекресл.:] № 10.600;

3. [штамп на ост. ненумер. с. першої ч., на с. 230 третьої ч.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; паперові наклейки та тисн. 
на корінцях; крапчаті обрізи. Друга та третя ч. сплет. в одну од.

Григорович-Грамматика/34

247. Becker, Karl Ferdinand (1775-1849). Organism der Sprache / von 
D. �arl Ferdinand Becker. – 2. neubearb. Ausg. – Franfurt am Main : Verlag 
von G. F. �ettembeil, 1841. – [2], XXXII, 603, [3] S.
Кочубинский, с. 625; WorldCat: 10266396.

Прим. власн. та підкресл. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [власн. записи на верхн. форзаці:] 1843 … Die … der Hindu, 
Perser, … Germanen und Hasen | dargetan aus Sprache, Religion as 
Sitze  … Rauch … | Marburg 1829. | August. Frid. Pott. de Borusso-
lithuanicae tam in slavicis quam | letticis linguis principatu Commentario 
Italis 1837. Com. II 1841. |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.646;

4. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці (пошкоджений); крапчаті 
обрізи.

Григорович Грамматика/80
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248. Becmann, Johann Christoph (1641-1717). Tractatus historico-
politico de judiciis Dei, / autore �on. Christophoro Becmano ... – Francofurti 
ad Moen [Frankfurt am Main] : typis �ohannis Philippi Andreae, 1687. – [12], 
152 p. ; 8º ; sign. : A-�8.
Кочубинский, с. 629; WorldСat: 79709044; 456921191.
Пров.: 

1. [власн. запис на зв. форзаца грец. мовою];
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 152, перекресл.:] 

№ 10.763;
4. [штамп на с. 152:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 
папером; корінець частково пошкоджений; тоновані обрізи (колір – 
червон.).

Григорович История/80

249. Bedeus von Scharberg, Joseph (1783-1858). Die Verfassung des 
Grossfürstenthums Siebenbürgen aus dem Gesichtspunkte der Geschichte, 
der Landesgesetze und des bestehenden öffentlichen Rechtes / aufgefasst und 
dargestellt durch �os. Bedeus v. Scharberg. – Wien : Gedruckt und im Verlage 
bei Carl Gerold, 1844. – VI, [2], 106 S.
Кочубинский, с. 634; WorldCat: 51901338.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 106, перекресл.:] 
№ 10.834;

3. [штамп на с. 106:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/62

250. Benfey, Theodor (1809-1881). Text, Anmerkungen, Metra. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1853. – VI, [330] S. – (Handbuch der Sanskritsprache : 
zum Gebrauch für Vorlesungen und zum Selbststudium / von Theodor Benfey ; 
Th. 1, Abt. 2 : Handbuch der Sanskritsprache. Zum Gebrauch für Vorlesungen 
und zum Selbststudium ; Th. 1).
Кочубинский, с. 624; WorldСat: 18306124.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 
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2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.607;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/41

251. Benfey, Theodor (1809-1881). Vollständige Grammatik der 
Sanskritsprache : zum Gebrauch für Vorlesungen und zum Selbststudium / 
von Theodor Benfey. – Leipzig : F. A. Brockhaus, 1852. – XII, 449, [1] S., 7 
Taf. – (Handbuch der Sanskritsprache : zum Gebrauch für Vorlesungen und 
zum Selbststudium / von Theodor Benfey ; Abt. 1 : Grammatik).
Кочубинский, с. 625; WorldСat: 44481533.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [запис на форзаці:] Грамматика Григоровича;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3.[рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 

перекресл.:] № 10.650;
4. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом та 
паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/84

252. Benigni von Mildenberg, Joseph Heinrich (1782-1849). 
Handbuch der Statistik und Geographie des Grossfürstenthums Siebenbürgen : 
[in 3 H.] / von �. H. Benigni Edl. v. Mildenberg. – Hermannstadt [Sibiu] : 
W. H. Thierryn’s Buchandlung, 1837.
H. 1 : Statistik, 1 Abschn. :Grundmacht. – XIV, 99, [1] S. 
H. 2 : Statistik, 2. Abschn. : Staatsverfassung ; III Abschn. : 
Staatsverwaltung. – V, [23], 270, [2] S. 
H. 3 : Geogrphic. – [4], 187, [1] S. 
Кочубинский, с. 628; Worldcat: 165424100; 257663310; 165384479.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк. першої ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 187 третьої ч., 
перекресл.:] № 10.720;

3. [штамп на с. 187 третьої ч.] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 

коричневим коленкором; тисн. на корінці; крапчаті обрізи. Всі ч. сплет. 
в одну од.

Григорович История/37
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253. Béraud E. G. Dictionnaire de géographie ancienne et moderne / 
par m. E. G. Béraud, avec la collaboration de m. [�ean-Baptiste Benoît] 
Eyriès. – Paris : libraire de Firmin Didot frères, 1847. – [4], II, [2], 856, [2] p.
Кочубинский, с. 622; WorldСat: 758283971.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею передост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.5562;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; тисн. золотом на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Словари/35

254. Berington, Joseph (1746-1827). Histoire littéraire des Grecs 
pendant le Moyen Age ; / ouvrage traduit de l’anglois de �oseph Berington, par 
A.-M.-H. Boulard. – A Paris : chez Debeusseaux, 1822. – [4] 167, [1] p.
Кочубинский, с. 636; WorldCat: 490022920.
Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [дарчий напис на шмуцтит., частково нерозбірливий:] Виктору 
Ивановичу | Григоровичу | в знак глубокого уважения | от …;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 167, перекресл.:] 
№ 10.926;

4. [штамп на с. 167:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович История литературы/12

255. Berlić, Ignaz Alojzije (1795-1855). Grammatik der illirischen 
Sprache, wie solche in Dalmatien, �roatien, Slawonien, Bosnien, Serbien, 
und von den Illyriern in Ungarn gesprochen wird ... – Zweite durchgesehene 
und verbesserte Auflage. – Agram [Zagreb] : gedruckt und Verlage bei Franz 
Suppan, 1842. – XVIII, [2], 384 S., 1 Taf.
Кочубинский, с. 624; WorldСat: 556952880.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 384, перекресл.:] 
№ 10.624;

3. [штамп на с. 384:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович Грамматика/58

256. Bernhardi, Karl Christian Sigismund (1799-1874). Sprachkarte 
von Deutschland, / entworfen von Dr. �arl Bernhardi ; … vervollständigt von 
Dr. Wilhelm Stricker. – 2 Aufl. – �assel : Verlag von �. �. Bohné, 1849. – XII, 
136 S., 1 Taf.
Кочубинский, с. 632; WorldCat:457050237.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. 136, перекресл.:] 
№ 10.784;

3. [штамп на c. 136:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 

папером; тисн. на корінці; корінець пошкоджений.
Григорович Бытовые/12

257. Bernhardy, Gottfried (1800-1875). Grundlinien zur Encyklopädie 
der Philologie / von G. Bernardy. – Halle [Halle an der Saale] : Eduard Anton, 
1832. – XI, [1], 420 S.
Кочубинский, с. 628; WorldCat: 492445411.

Прим. власн. чорнилом та олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 420, перекресл.:] 
№ 10.726;

3. [штамп на с. 420:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець – шкіра; тисн. золотом на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович История/43

258. Bernolák, Antonio (1762-1813). Grammatica Slavica / auctore 
Antonio Bernolák : ad systema scholarum nationalium in ditionibus caesareo-
regiis introductum accomodata. – Editio prima in Pannoniae. – Possonii 
[Bratislava] : imprensis Ioannis Michaelis Landerer, 1790. – [4], XVI, 312, 
[8] p. ; 8° ; sign. : []2, A-X8.
Кочубинский, с. 626; WorldCat: 82057302.
Пров.:
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1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.675;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович Грамматика/109

259. Bilejovský, Bohuslav (1480-1555). �ronyka Cýrkewnj, w njž 
se přjběhowé přjhody cýrkwe české od gegjho počátku až do léta páně 1532 
wyprawugj, / sepsana před třemi sty lety od Bohuslawa Bilejowského ; nynj 
pak wůbec wydaná s předmluwau a mnohými zaznamenánjmi od �ozefa 
Skalickeho. – W Praze : wytisstěná pjsmem a nákladem Vetterl z Wildenbrunu, 
1816. – [12], 150, [2] s.
Кочубинский, с. 640; NKC ČR: 01040681; WorldCat: 40212087.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. c., 
перекресл.:] № 11.150;

3. [штамп на ост. ненумер. c.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – фіолет. коленкор; крапчаті обрізи.
Григорович Славянская литература/64

260. Blanqui, Adolphe-Jérôme (1798-1854). Voyage en Bulgarie 
pendant l’anné 1841, / par M. Blanqui. – Paris : W. Coquebert, 1843. – X, 
414 p.
Кочубинский, с. 634; WorldCat: 829287901.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 414, перекресл.:] 
№ 10.838;

3. [штамп на с. 414:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – коленкор; паперова наклейка на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/66
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261. Bloch, Moritz (Ballagi, Mór ; 1815-1891). Ausführliche 
theoretisch-praktische Grammatik der ungarischen Sprache für Deutsche, 
nebst einer Auswahl von Beispielen / Von Prof. Dr. Moritz Bloch. – 2. völlig 
umgearb. Aufl. – Pesth [Budapest] : Verlag von �arl Geibel, 1846. – VIII, 
368 S.
Кочубинский, с. 625; WorldСat: 476513197.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 68, перекресл.:] 
№ 10.645;

3. [штамп на с. 368:] 1948.
Палітукрка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 

блакит. папером; крапчасті обрізи. Корінець пошкоджений.
Григорович Грамматика/79

262. Bogović, Mirko (1816-1893). Ljubice / od Mirka Bogovi�a. – U 
Zagrebu : tiskom kr. povl. h.s.d. dra Ljudevita Gaja, 1844. – 76 s.
Кочубинский, с. 641; HR: 000047161; WorldCat: 444434785.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 76, перекресл.:] 
№ 11.198;

3. [штамп на с. 76:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра. Пр. пошкоджений: тит. арк. 
відкріпл. від кн. блоку, відсутня верхн. кришка палітурки.

Григорович Cлавянская литература/112

263. Bogusławski, Wilhelm (1825-1901). Rys dziejów serbo-
łużyckich, / przez W. Bogusławskiego. – Petersburg [Санкт-Петербург] : 
nakład autora ; druk �ozafata Ohryzki, 1861. – XV, [1], 350, [2] s., 2 m.
Кочубинский, с 628; Estreicher XIX, t. 2, s. 421.

Прим. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 350, перекресл.:] 
№ 10.713;

3. [штамп на с. VI:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович История/31
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264. Branicki, Franciszek Ksawery (ca 1730-1819). Zdanie ... Bra-
nickiego hetmana Wielk. �oronnego na sessyi seymowey dnia 23. 7bris 
1776. roku miane. – [Warszawa] : [w Drukarni XX. Scholarum Piarum], 

[post 23. IX. 1776]. – [8] s. ; 2° ; sign. : А-В2.
Великодна, Ляшенко, № 35; Estreicher XV-XVIII, t. 13, s. 318.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на с. [1]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. на верхн. кришці палітурки, олівцем:] №13;
3. [прим. на с. [1]:] №4;
4. [рукоп. технічний ярлик на нижн. кришці палітурки:] Hist. Polska 

№185.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Припл.: 1) Rzewuski S. Mowa ... Seweryna Rzewuskiego … na seymie dnia 
23. 7bris 1776. roku miana. – [S. l.], [post 23. IX. 1776] (№  633); 2) Rze-
wuski S. Mowa ... Seweryna Rzewuskiego ... na seymie dnia 23. 7bris 1776. 
roku miana. – [S. l.], [post 10. X. 1776] (№  632); 3) Rzewuski S. Mowa ... 
Seweryna Rzewuskiego ... dnia 12. 8bris 1776. roku miana. – [S. l.], [post 
12. X. 1776] (№ 631); 4) Ogiński M. Zdanie ... Michała hrabi Ogińskiego ... Na 
sessyi seymowey dnia 23. wrzesnia 1776. na proiekt pod tytułem Powinnosci 
y władza departamentow w radzie. – [w Warszawie], [post 23. IX. 1776] (№  
556); 5) Sosnowski �. Mowa ... �ozefa Sosonowskiego ... miana na sessyi dnia 
7 wrzesnia. – [S. l.], [post 7. IX. 1776 ?] (№ 660); 6) Młodziejowski A. M. S. 
Mowa ... Andrzeia Młodzieiowskiego ... Na sessyi seymowey 10. septembris 
miana. – [S. l.], [post 10. IX. 1776 ?] (№  258); 7) Młodziejowski A. M. S. 
Mowa ... Andrzeia Młodzieiowskiego ... Na sessyi seymowey 25. septembris 
1776 miana. – [S. l.], [post 25. IX. 1776] (№  257); 8) Młodziejowski A. M. S. 
Mowa ... Młodzieiowskiego … na koncu seymu z pozegnaniem stanow mia-
na. – [S. l.], [1776 ?] (№  529); 9) Turski F. Mowa ... Felixa Turskiego … 
dnia 2. października 1776. roku na sessyi seymowey miana. – [S. l.], [post 
2. X. 1776] (№ 704); 10) Turski F. Mowa ... Turskiego ... na sessyi seymowey 
dnia 15. 8bris 1776. miana. – [S. l.], [post 15. X. 1776] (№ 705); 11) Niesio-
łowski �. Mowa ... Niesiołowskiego ... roku 1776. dnia 29. augusti na seymie w 
Warszawie miana. – [S. l.], [post 29. VIII. 1776] (№  249); 12) Niesiołowski �. 
Mowa ... Niesiołowskiego ... w senacie przeciwko proiektowi pomnozenia 
władzy radzie nieustaiącey roku 1776. in 7bri miana. – [S. l.], [post IX. 1776] 
(№  550); 13) Sanguszko H. �. Głos ... Sanguszka ... dnia 7. 8bra miany. – 
[S. l.], [post 7. X. 1766 ?] (№ 638); 14) Małachowski M. Głos ... Mikołaia 
Małachowskiego ... na sessyi seymowey dnia 4. 8bris 1776. w Warszawie mia-
ny. – [w Warszawie], [post 4. X. 1776] (№ 495); 15) Gurowski R. Mowa ... 
Gurowskiego ... w senacie dnia 3. 8bris 1776. miana. – [S. l.], [post 3. X. 1776] 
(№ 378); 16) Ogiński A. Mowa ... Andrzeia Ogińskiego ... na sessyi szostey 
dnia 2. septembris miana. – [S. l.], [post 2. IX. 1776 ?] (№ 554); 17) Ogiń-
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ski A. Mowa ... Andrzeia Ogińskiego ... na seymie die 4 septembris 1776. 
miana. – [S. l.], [post 4. IX. 1776] (№ 555); 18) Lubomirski S. Zdanie ... Lubo-
mirskiego ... na sessyi seymowey, dnia 6. września 1776. na proiekt pod tytu-
łem : Obiaśnienie ustanowienia Rady Nieustaiącey. – [S. l.], [post 6. IX. 1776] 
(№ 484); 19) Lubomirski S. Zdanie ... Lubomirskiego … na sessyi seymowey 
dnia 21. września 1776. na proiekt pod tytułem : Powinnosci y władza depar-
tamentow w radzie. – [w Warszawie], [post 21. IX. 1776] (№ 485); 20) Lubo-
mirski S. Votum ... Lubomirskiego ... in tenore proiektu pod tytułem Powin-
nosci y władza departamentow w radzie: na propozycyą jeżeli proiekt dziś 
przeczytany z rezolucyi stanów, do dezyzyi przychodzący ma bydź przyięty, 
lub nie? na sessyi seymowey dnia 23. września 1776. – [w Warszawie], [post 
23. IX. 1776] (№ 482); 21) Lubomirski S. Zdanie ... Lubomirskiego ... na ses-
syi seymowey dnia 3. pazdziernika 1776. – [w Warszawie], [post 3. X. 1776] 
(№ 486); 22) Lubomirski S. Zdanie ... Lubomirskiego ... na sessyi seymowey 
dnia 10. pazdziernika 1776. – [w Warszawie], [post 10. X. 1776] (№ 487); 
23) Lubomirski S. Votum ... Lubomirskiego ... in tenore proiektu, pod tytułem: 
zaswiadczenie czynnosci rady przy boku naszym nieustaiącey, na propozycyą; 
jezeli proiekt dzis czytany ma bydz przyięty, lub nie; na sessyi seymowey dnia 
17. pazdziernika 1776. – [w Warszawie], [post 17. X. 1776] (№ 483).

Григоривич История/130

265. Blumenlese aus den Werken der Troubadours in den originalen, nebst 
provenzalischer Grammatik und Glossarium / bearbeitet und herausgegeben 
von Dr. Ed. Brinckmeier. – Halle [Halle an der Saale] : C. A. Schwetschke, 
1849. – [2], 194 S.
Кочубинский, с. 625; WorldСat: 4637101.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 194, перекресл.:] 
№ 10.634;

3. [штамп на с. 194:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий сірим 

коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/66

266. Buchon, Jean Alexandre (1791-1846). Nouvelles recherches 
historiques sur la principauté française de Morée et ses hautes baronnies : à la 
suite de la quatrième croisade, faisant suite aux éclaircissements historiques, 
généalogiques et numismatiques sur la principauté française de Morée : [en 
2 vol.] / par Bucon. – Paris : au Comptoir des imprimeurs unis, 1843.
Vol. 1, pt. 1. – LXXXIX, [3], 444 p.
Vol. 2, pt. 2. – XV, [1], 447, [1] p., 4 tab.
Кочубинский, с. 627; WorldСat: 12883426.
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Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. обох т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 444 першого т., на 
с. 447 другого т., перекресл.:] № 10.704;

3. [штамп на с. 444 першого т., на с. 447 другого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович История/21

267. Buchon, Jean Alexandre (1791-1846). Recherches et matériaux 
pour servir a une histoire de la domination Française : aux XIIIe, XIVe et 
XVe siecles dans les provinces démembrées de L’Empire grec a la suite de la 
quatrième croisade : [en 2 pt.] / par �.-A.-C. Buchon. – Paris : Auguste Desrez, 
1840.
Pt. 1 : Éclaircissemens historiques généalogiques et numismatiques sur la 
principauté française de Morée et ses douze pairies, avec neuf planches de 
sceaux, monnaies et médailles et tables généalogiques. – [4], 480 p., 9 f. tab.
Pt. 2 : Chronique des empereurs Baudoin et Henri de Constantinople / par 
Geoffroy de Ville-Hardoin et Henri de Valenciennes. – [4], 297, [3] p.
Кочубинский, с. 627; WorldСat: 8946359.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. обох ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 480 першої ч., 
передост. ненумер. с. другої ч., перекресл.:] № 10.698;

3. [штампи на с. 480 першої ч., передост. ненумер. с. другої ч.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович История/15

268. Buttmann, Philipp Karl (1764-1829). Erklärung der griechischen 
Beischrift auf einem ägyptischen Papyrus aus der Minutolischen Sammlung / 
von Philipp Buttmann : gelesen in der öffentlichen Sitzung der königlich-
preussischen Akademie der Wissenschaften am 24. �anuar 1824. – Berlin : 
gedruckt in der druckerei der �önigl. Akademie der Wissenschaften, 1824. – 
[2], 27, [1] S.
Кочубинский, с 626; WorldСat: 493681140.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 
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2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 27, перекресл.:] 
№ 10.990;

3. [штамп на с. 27:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/131

269. Buttmann, Philipp Karl (1764-1829). Griechische Grammatik / 
von Philipp Buttmann. – 14., vermehrte und verbesserte Ausgabe. – Berlin : in 
der Myliussichen Buchhandlung, 1833. – VI, 490 S.
Кочубинский, с 626; WorldСat: 257813488.

Прим. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [власн. запис на тит. арк., частково обірваний:] 12. 145. … haerz 
1834. W. H. 1832 | ; A. de |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 490, перекресл.:] 
№ 10.668;

4. [штамп на с. 490:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 

папером, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/102

C

270. Čaplovič, Ján (1780-1847). Croaten und Wenden in Ungern / 
ethnographisch geschildert von �ohann Csaplovics. – Pressburg [Bratislava] : 
gedrukt bei S. Ludwig Weber, 1829. – 126, [2] p.

Кочубинский, с 629; WorldСat: 9420730.
Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.

Пров.: 
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-[рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-нв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-ішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-шельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-євського ліцею на ост. ненумер. с., пе-вського ліцею на ост. ненумер. с., пе-ького ліцею на ост. ненумер. с., пе-кого ліцею на ост. ненумер. с., пе-іцею на ост. ненумер. с., пе-цею на ост. ненумер. с., пе-ю на ост. ненумер. с., пе- на ост. ненумер. с., пе-т. ненумер. с., пе-. ненумер. с., пе-

рекресл.:] № 10.743;
3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – дерматин; крапчаті обрізи.

Григорович История/60

271. Carrara, Francesco (1805-1888). Archivio capitolare di Spalato : 
tratto dall’ I. R. Archivio Secreto di Casa di Corte e di Stato / dell’ abate Dr. 
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Francesco Carrara. – Spalato [Split] : dalla tipografia Oliveti e Comp., 1844. – 
VI, 81, [1] p.
Кочубинский, с 633; HR: 000087532; IT: 1397192; WorldCat: 48709352.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 81, перекресл.:] 
№ 10.824;

3. [штамп на с. 81:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мармур. 

папером, корінець та кутики – коленкор; тисн. на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/52

272. Carrara, Francesco (1812-1854). Chiesa di Spalato un tempo 
Salanitana / del ... Francesco Carrara di Spalato. – [Trieste] : [�. Papsch], 
1844. – [2], 153, [3] p., 1 ill.
Кочубинский, с 637; HR: 000243271; IT: 0771797.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.064;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; тоновані 
обрізи (колір – жовт.).

Григорович История литературы/49

273. [Carrara, Francesco (1805-1888)]. Epoche storiche di Spalato / di 
F. C. – [Split] : [tipogr. Oliveti e Comp.], [1845]. – 7, [1] p.

Відомості про автора та вихідні дані встановлено за бібліогр.
HR: 000087490; Valentinelli № 850.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 11.037;

2. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 

коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Пр. деф.: 
відсутній тит. арк.
Припл. до: Οι Ψωρολογιωτατοι Κωμωδια / αστεια και ηθικη συντεθεισα και 
εκδοθεισα απο Μ. Δ. Ασκληπιαδου. – Eν Κωνσταντινουπολει [İstanbul], 1840 
(№ 761).

Григорович Бытовые/144
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274. Catalogue raisonne des manuscrits du comte Th. And. de 
Tolstoy, ... / par A. T. [i. e. Alex Terechtchenko]. – St.-Pétersbourg : de l’imprim. 
du départ. de l’instruct. publique, 1830. – XIV, 61, [1], 13, [3] p.
Містить: Supplément aux manuscrits du comte de Tolstoy / [Alex 
Terechtchenko].

Відомості про укладача встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 638; WorldCat: 44678650.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 13, перекресл.:] 
№ 11.117;

3. [штамп на с. 13:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович История литературы/64

275. Catalogus librorum, incunabulorum, codicum manuscriptorum, 
chartarum geographicarum, quae olim ad bibliothecam Pauli �osephi Šafařik 
pertinebant. – Vindobonae [Wien] : typis Caroli Gorischek, olim Leopoldi 
Grund, 1862. – [4], 116 p.
Кочубинский, с. 637; WorldCat: 31924304.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 116, перекресл.:] 
№ 11.057;

3. [штамп на с. 116:] 1948.
Видавнича обкладинка: папір. 

Григорович История литературы/42

276. Catalogus, sive Recencio specialis omnium Codicum 
manuscriptorum graecorum, nec non linguarum orientalium, Augustissime 
Bibliothecae Caesareae Vindobonensis, ... / in publicam lucem edidit Daniel de 
Nessel ... Accedunt operion solum locupletissimi indices, chronologicus nempe 
et alhabeticus, verum etiam selectissima, appendix variorum iconismorum et 
additamentorum, totum hunc Catalogum illustrantum ... – Vindobonae [Wien] ; 
Norimbergae [Nürnberg] : typis Leopoldi Voigt, et �oachimi Balthasaris 
Endteri, 1690. – [8], 448, 35, [1], 56, 163, [1], 179, [1], 187, [1] p., 70 f. ill. ; 
2º ; sign : Χ8, B-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Lll4, A-C4, D6, †A-†G4, (A)-(U)4, []2, [A]-[X]4, 
[Y]6, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa2.
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Кочубинский, с. 621; EROMM-ID: debsbBDR-BV009367682-5526-2; 
BV009367683-5116-5; BV009367684-4706-0; BV009367685-4296-7; 
BV009367686-3886-6; BV009367687-3476-9; BV009367688-3065-6.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. В пр. вкладена записка рос. 
мовою.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 188, перекресл.:] 
№ 10.550;

3. [штамп на с. 188:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкірою; 

крапчаті обрізи. Палітурка пошкоджена, корінець частково відірваний.
Григорович Словари/23

277. [Catherine II (imp. de la Russie ; 1729-1796)]. Declaration de 
la part de Sa Majesté l’Impératrice de toutes les Russies à Sa Majesté le Roi 
et à la Republique de Pologne = Deklaracya Nayiaś: Imperatorowey Imci 
całey Rossyi, Nay: �rolowi �mci y Rzeczy-Pospolitey Polskiey uczyniona. – 
[Санкт-Петербург] : [тип. Акад. наук.] ; [Warszawa] : [s. n.], [post 
3. VII. 1767]. – 20 p. ; 2° ; sign. : A-E2.
Відомості про автора встановлено за бібліогр. Дата видання вказана в 
колофоні.
Великодна, Ляшенко, № 52; Кочубинский, с. 630; Савельева, № 713; 
Estreicher XV-XVIII, t. 18, s. 173.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на с. [1]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. на c. 1, олівцем:] №4;
3. [рукоп. технічний ярлик на c. 20:] His. Pоlska №186;
4. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на c. 20, перекресл.:] 32913;
5. [штамп на с. 20:] 1948.

Палітурка відсутня. 
Григорович История/122

278. Cattalinich, Giovanni (1779-1847). Memorie degli avvenimenti 
successi in Dalmazia dopo la caduta della Republica veneta con un saggio 
sull’amministrazione pubblica veneta e del Regno d’Italia / di Gio. Cattalinich. – 
Spalato [Split] : tip. Bernar Piperata, 1841. – 279, [1] p.
Кочубинский, с. 628; Valentinelli № 45; IT 0148395; WorldСat: 793578258.

Прим. власн. та підкресл. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. 
XIX ст.
Пров.: 
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1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 279, перекресл.:] 
№ 10.740;

3. [штамп на с. 279:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – фіолет. коленкор; паперова 
наклейка на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович История/57

279. Čelakovský, František Ladislav (1799-1852). Fr. Lad. 
Čelakowskjego Wothłos pěsni ruskich / do Łužisko-Serbskjeje rečje 
přełožištaj �. E. Smoleŕ a �. A. Waŕko. – Prazy : čiš�ane we kh. �r. 
�nihi�iš�erni synow Boh. Haase, 1846. – 70, [2] s.
Кочубинский, с. 635; NKC ČR: 000363838;WorldСat: 794819220.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 70, перекресл.:] 

№ 10.939;
3. [штамп на с. 70:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/128

280. Čelakowský, František Ladislav (1799-1852). Frant. Lad. 
Čelakowského Spisů básnických knihy šestery. – W Praze : w kommissí u 
�ronbergra a Řiwnáče, 1847. – [10], 404, [2] s. – (Nowočeská Bibliothéka, 
č. 8 ; Spisů musejních, č. 28).

Кочубинский, с. 639; NKC ČR: 001046465; WorldCat: 246180488.
Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 

Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 404, перекресл.:] 

№ 11.093;
3. [штамп на с. 404:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Cлавянская литература/10
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281. Čerwenák, Benjamin Prawoslaw (1816-1842). Zrcadlo slo- slo-slo-
wenska / od Benj. Prawoslawa Čerwenaaka. – W Pešti [Budapest] : tiskem 
Trattner-�árolyiho, 1844. – XIX, [1], 140, [2] s.

Кочубинский, с. 639; WorldCat: 16462746.
Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 

Пров.:
1. [штампи на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 

перекресл.:] № 11.110;
[штампи на ост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Славянская литература/27

282. Chowanetz, Joseph (1814-1888?). Die Geschichte Ungarns von 
den ältasten Zeiten bis zum Tode Franz I. / in umfassender �ürze dargestellt 
von �oseph Chowanek. – Hamburg ; Gotha : Verlag von Friedrich und Andreas 
Perthes, 1847. – X, 213, [1] S. 
Кочубинский, с. 629; WorldСat: 163009932.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 
[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл.: Gérando Á. Essai historique sur l’origine des Hongrois ... – Paris, 
1844 (№ 356).

Григорович История/63

283. Chroniques étrangères relatives aux expéditions françaises pen-
dant le XIIIe siecle / publiees pour la premiere fois, elucidees et traduites 
par �. A. C. Buchon : Anonyme grec. Chronique de la principauté française 
d’Achaie (texte grec inédit) ; Ramon Muntaner. Chronique d’Aragon, de Si-
cile et de Grèce (traduction nouvelle du catalan) ; Bernat d’Esclot. Chronique 
de Pierre III et expédition française de 1285 (texte catalan inédit) ; Anonyme 
sicilien. Chronique de la conspiration de �. Prochyta (traduite du sicilien). – 
Paris : Auguste Desrez, 1840. – [6], LXXII, [14], 802 p. – (Panthéon littéraire, 
Littérature française, Histoire).
Кочубинский, с. 627; WorldCat: 457179125.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 802, перекресл.:] 
№ 10.694;
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3. [штамп на с. 802:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті 
обрізи. Корінець відкріпл. від кн. блоку.

Григорович История /11

284. Comitis Theodori de Tolstoy bibliothecae catalogus librorum anti-
quitate et raritate memorabilum / [compil. P. M. Stroev]. – Petropoli [Санкт-
Петербург] : in typographia militari Status Generalis S.C.M. – 1828. – 46, 
[2] p.

Відомості про укладача встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 637; WorldCat: 78099028.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 11.059;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню (частково пошкоджена); цільна: 

папір.
Григорович История литературы/44

285. Condillac, Étienne Bonnot de (1714-1780). Oeuvres de Condillac : 
[in 34 t.]. – A Paris : chez les Libraires associés, an IX (1801).
T. [8] : Cours d’études : la grammaire. – T. 1. – 287, [1] p. 
T. [9] : Cours d’études : la grammaire. – T. 2. – 259, [1] p. 
Кочубинский, с. 626; WorldCat: 17266080.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першого т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 259 другого т., 
перекресл.:] № 10.977;

3. [штамп на с. 259 другого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Дві ч. сплет. 
в одну од.

Григорович Грамматика/118

286. Connotatio processus judiciarii Status Saecularis actorum contra 
Statum Spiritualem citatum, in terminis terrestribus Varsaviensibus Feria 2da 
post festum Sanctissim� Trinitatis 1756. agitati, ac Typo impressi, cum obser- festum Sanctissim� Trinitatis 1756. agitati, ac Typo impressi, cum obser-festum Sanctissim� Trinitatis 1756. agitati, ac Typo impressi, cum obser- Sanctissim� Trinitatis 1756. agitati, ac Typo impressi, cum obser-Sanctissim� Trinitatis 1756. agitati, ac Typo impressi, cum obser-� Trinitatis 1756. agitati, ac Typo impressi, cum obser-Trinitatis 1756. agitati, ac Typo impressi, cum obser- 1756. agitati, ac Typo impressi, cum obser-agitati, ac Typo impressi, cum obser-, ac Typo impressi, cum obser-ac Typo impressi, cum obser- Typo impressi, cum obser-Typo impressi, cum obser- impressi, cum obser-impressi, cum obser-, cum obser-cum obser- obser-obser-
vationibus ad animorum pr�occupatorum considerationem accommodatis. – 
[S. l.] : [s. n.], [post 1756]. – [48] p. ; 2° ; sign. : A-M2.
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Великодна, Ляшенко № 65; Estreicher XV-XVIII, t. 14, s. 365.
Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 

Пров.: 
1. [запис власн. на c. 1:] Ex libris J. Obniski |;
2. [штамп на c. [1]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 

УНИВЕРСИТЕТА;
3. [прим. на c. [1], олівцем:] №38;
4. [рукоп. технічний ярлик на c. [48]:] Hist. Pоlsk. № 198;
5. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. [48], 

перекресл.:] 32946;
6. [штамп на с. [7]:] 1948.

Палітурка відсутня. 
Григорович История/137

287. Contarini, Pietro (1798-1852). Dizionario tascabile delle voci e 
frasi particolari del dialetto veneziano colla corrispondente espessione italia-
na / compilato da Pietro Contarini. – Venezia : co`tipi di G. Passeri Bragadin., 
1844. – 101, [1] p.
Кочубинский, с. 629; WorldСat: 29934138; IT: 0297355.
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець та кутики – дерматин; паперова наклейка на 
корінці; крапчаті обрізи.
Припл.: Rakowiecki I. B. Pisma rozmaite �. B. Rakowieckiego : [w 2 cz.] ... – 
W Warszawie : nakładem wydawc, 1834 (№ 607).

Григорович Словари/8

288. Corniani, Giambattista (1742-1813). I secoli della letteratura ita-I secoli della letteratura ita- secoli della letteratura ita-secoli della letteratura ita- della letteratura ita-della letteratura ita- letteratura ita-letteratura ita-
liana dopo il suo risorgimento : [in 9 vol.] / commentario ragionato del conte 
Gianbatista Corniani. – Brescia : per Nicoló Bettoni, 1818-1819.

Vol. 2. – 1818. – 342, [2] p.
Vol. 7. – 1819. – 3-276 p.

Кочубинский, с. 640; IT: 002163; 002656.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. другого т., на с. 3 сьомого т.:] ПЕЧ: 
ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 342 другого, на 
с. 276 сьомого т., перекресл.:] № 11.076;

3. [штамп на с. 342 другого т., на с. 276 сьомого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Сьомий т. деф.: відсутній тит. арк.

Григорович История литературы/61



Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович198

289. Crusius, Martin (1526-1607). Turcograeciae : libri octo / a Marti- : libri octo / a Marti-
no Crusio, ... edita, quibus Graecorum status sub imperio Turcico, in politia et 
ecclesia ... describitur ... ; [ed. S. Cabasilas]. – Basileae [Basel] : per Leonar-
dum Ostenium ; Sebastiani Henric Petri impensa, 1584. – [44], 557 [i. e. 555], 
[1] p. : ill. ; 2° ; sign. : *6, †4, α-β6, a-e6, f4, g-r6, s4, t-y6, z8, A-I6, �8, L-X6, Y4, 
Aa6, Bb4. 
Помилки паг. : 73-82:69-78, 84-118:80-114, 110:115, 120-172:116-168, 
174:169, 174:170, 175-176:171-172, 179:173, 178-528:174-524, 533:525, 
530-558:526-554, 557:555.
Кочубинский, с. 627; Полевщикова, № 122; WorldСat: 23646858.

Прим. власн. олівцем у тексті грец. мовою; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [власн. запис на тит. арк., частково перекресл.:] 1608. Müller. 
D. М. …; A° 1683. m. febr. |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. [555], 
перекресл.:] № 10.688;

4. [штамп на с. [555]:] 1948.
Палітурка ХІХ ст.; складова: картон, обтягнутий мармур. 

папером; корінець та кутики – шкіра; мармур. обрізи. 
Григорович История/5

290. Čubranović, Andrija ( -1559). �eghjupka / gospara Andr. Gjubra- / gospara Andr. Gjubra-gospara Andr. Gjubra- Andr. Gjubra-Andr. Gjubra-. Gjubra-Gjubra-
novichja ... – U Dubrovniku : po pet. franu martecchini, 1838. – 60 s.
Кочубинский, с. 639; WorldCat: 31453245.

Чисельні прим. власн. у тексті. 
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Gundulić I. Diana, i Armida : pjesanzi ... – U Dubrovniku, 1837 
(№ 369).

Григорович Славянская литература/28

291. Curtius, Georg (1820-1885). Sprachvergleichende Beiträge zur 
Griechischen und lateinischen Grammatik / von Georg Curtius. – Berlin : bei 
Wilhelm Besser, 1846.
Th. 1 : Die Bildung der Tempora und Modi im Griechischen und Lateinischen 
Sprachvergleichend. – XVI, 359, [1] S.
Кочубинский, с. 623; WorldСat: 457320771.

Прим. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 
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2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 359, перекресл.:] 
№ 10.570;

3. [штамп на с. 359:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/5

292. Curtius, Georg (1820-1885). Die Sprachvergleichung in ihrem 
Verhälthniss zur klassischen Philologie dargestellt / von Georg Curtius. – Ber-
lin : bei W. Besser, 1845. – [2], 49, [1] S.

Кочубинский, с. 626; WorldСat: 15806021.
Прим. власн. у тексті.

Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 49, перекресл.:] 

№ 10.666;
3. [штамп на с. 49:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 
папером; крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/100

293. Czarnocki, Adam (pseud. : Chodakowski, Zorian Dołęga ; 1784-
1825). Z. D. Chodakowskiego O słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem / 
Z. D. Chodakowski i W. Surowieckiego Zdanie o pismie temże z dodaniem 
krótkiej wiadomości o Chodakowskim i korespondencyi jego. – w �rakowie : 
wydanie Ant. Zyg. Helcla O.P.D., 1835. – 51, [1] s.
Кочубинский, с. 638; Estreicher XIX, t. 1, s. 235.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 51, перекресл.:] 
№ 11.119;

2. [штамп на с. 51:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Łukaszewicz L. Rys dziejów piśmiennictwa polskiego ... – W 
�rakowie, 1836 (№ 491).

Григорович-История литературы/66

294. Čerwenák, Benjamin Prawoslaw (1816-1842). Zrcadlo slo- slo-slo-
wenska / od Benj. Prawoslawa Čerwenaaka. – W Pešti [Budapest] : tiskem 
Trattner-�árolyiho, 1844. – XIX, [1], 140, [2] s.
Кочубинский, с. 639; WorldCat: 16462746.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
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Пров.:
1. [штампи на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 

перекресл.:] № 11.110;
3. [штампи на ост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Славянская литература/27

D
295. Dainos oder Litauische Volkslieder gesammelt, / übersetzt und 

mit gegenüberstehendem Urtext herausgegeben von L. �. Rhesa : nebst einer 
Abhandlung über die Litthauischen Volksgedichte. – �önigsberg [Калинин-Калинин-
град] ; Leipzig : Verlag der Hartungschen Hofbuchdruckerei ; in Commission 
bei L. Fort, [1825]. – [4], 362 S., 4 Taf.
Кочубинский, с. 634; WorldCat: 56867449.

Прим. власн. та підкресл. у тексті; приміт бібліотекарів 2 пол. 
ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 362, перекресл.:] 
№ 10.866;

3. [штамп на с. 362:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович Бытовые/94

296. Della Bella, Ardelio (1665-1737). Principj elementari della gram-
matica illirica : premessi al dizionario italiano-latino-illirico / del Ardel. Della-
Bella ed ora di nuovo pubblicati. – Nuova ed. – Ragusa [Dubrovnik] : presso 
Piet. Francesco Martecchini, 1837. – 112 s.
HR: 000788038; IT: 0879814.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 112, перекресл.:] 
№ 10.626;

2. [штамп на с. 112:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 

фіолет. коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Пр. 
необрізаний.
Припл. до.: Appendini F. M. Grammatica della lingua illirica ... – 3 ed. – 
Ragusa [Dubrovnik], 1838 (№ 235). 

Григорович Грамматика/60
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297. Della Bella, Ardelio (1655-1737). Razgovori i pripovidagna / oza 
Ardelia Della Bella fiorentina druscbe Isusove daya na svitlost od priposto-
vanoga. d. Mattia Ciulichia kanunika Splitske Zarkve poglavite i parvostolne 
Dalmazie i sve Croazie. – U Mletci [Venezia] : po Adolfu Cesare, [1805]. – 
259, [1] s.
Кочубинский, с. 639; HR: 000050420; WorldCat: 249214614.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 259, перекресл.:] 
№ 11.087;

3. [штамп на с. 259:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Славянская литература/4

298. Deutsch-iliriches Wörterbuch / von I. Mažuranič und Dr. 
�. Užarevič = Nĕmačko-ilirski Slovar, / sastavjen po I. Mažuraniču i Dr. 
�. Užareviču. – Agram [Zagreb] : Verlag und Druck der �. priv. Ilirischen 
National. Buchdruckerei von Dr. Ljudemit Gaj, 1842. – [8], XVIII, [2], 486 S.
Кочубинский, с. 622; HR: 000178646; WorldСat: 444491979.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [штамп на зв тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 486, перекресл.:] 
№ 10.557;

3. [штамп на с. 486:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Словари/30

299. Deutsch-lateinisches Handwörterbuch : [in 2 Th.] / von Ernst 
Friedrich Wüstemann. – Gotha : Hennings’sche Buchhandlung, 1826-1827. 
Th. 1. – 1826. – XXIV, [2], 570, [4] S.
Th. 2. – 1827. – [6], 767, [3] S.
Кочубинский, с. 621; WorldСat: 717825358.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКА-
ГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с. всіх 
т., перекресл.:] № 10.545;

3. [штамп на ост. ненумер. с. всіх т.:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Словари/18

300. Deutsch-windisches Wörterbuch : mit einer Sammlung der ver-
deutschten windischen Stammwörter, und einiger vorzüglichern abstammen-
den Wörter / Verfasser von Oswald Gutsmann … – �lagenfurt [�lagenfurt am 
Wörthersee] : gedruckt und im Berlage bey Ignaz Aloys von �leinmayer …, 
1789. – [4], 568 S. ; 4º ; sign. : []2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Yyy4.
Помилки сигн. : A-U4, W1, X2 : W2, X3 : W3, X4 : W4, Y-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Yyy4.
Кочубинский, с. 622; WorldCat 13694300.
Пров.:

1. [книготорговий ярлик на зв. верхн. кришки палітурки:] 
Wenediktowo knihkupectwj we Wjdni, Lobkowické námĕstj, čjslo 110 má 
welký sklad starých a nowých knih we wšech slowanských nářečjch; a 
každé obgednánj neyčerstwĕgi obstaráwá.;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 568, перекресл.:] 
№.10.553;

4. [штамп на с. 568:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; паперова наклейка 

на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Словари/26

301. Dietrich, Franz Eduard Christoph (1810-1883). De inscriptio- inscriptio-inscriptio-
nibus duabus runicis ad gothorum gentem relatis / disputavit Franciscus Die- duabus runicis ad gothorum gentem relatis / disputavit Franciscus Die-duabus runicis ad gothorum gentem relatis / disputavit Franciscus Die- runicis ad gothorum gentem relatis / disputavit Franciscus Die-runicis ad gothorum gentem relatis / disputavit Franciscus Die- ad gothorum gentem relatis / disputavit Franciscus Die-ad gothorum gentem relatis / disputavit Franciscus Die- gothorum gentem relatis / disputavit Franciscus Die-gothorum gentem relatis / disputavit Franciscus Die- gentem relatis / disputavit Franciscus Die-gentem relatis / disputavit Franciscus Die- relatis / disputavit Franciscus Die-relatis / disputavit Franciscus Die-/ disputavit Franciscus Die-disputavit Franciscus Die- Franciscus Die-Franciscus Die- Die-Die-
trich. – Marburgi [Marburg an der Lahn] : imprensis N. G. Elwerti, 1861. – 
20 p., 1 ill.
Кочубинский, с. 626; WorldСat: 3104783.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 20, перекресл.:] 
№ 10.989;

3. [штамп на с. 20, перекресл.:] 1948.
Видавнича обкладинка: папір.

Григорович Грамматика/130

302. Dlabač, Bohumír Jan (1758-1820). Biographie des um die Wis-
senschaften sehr verdienten Böhmen �ohann Campanus von Wodnian : mit 
einem Verzeichnis seiner bisher entdeckten Schriften ; als Beitr. zur böhmi-
schen Litterärgeschichte / von Gottfried �ohann Dlabacž. – Prag : gedruckt bei 
Gottlieb Haase, 1819. – 87, [1] S. – (Für die Abhandl. der �. böhm. Gesells. 
der Wissenschaften).
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WorldCat: 314181550; NKC ČR: 001811979.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.
Припл. до: �olowrat-Liebsteinsky F. A. Vorträge gehalten in der öffentlichen 
Sitzung der �. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften ... – Prag, 1825 
(№ 440).

Григорович История литературы/36

303. Dlabač, Bohumír Jan (1758-1820). Nachricht von dem Prämon-Nachricht von dem Prämon-
stratenser Frauenstifte zu �aunicz in Mähren / von Gottfried �ohann Dlabacž. – 
Prag : gedruckt bei Gottlieb Haase, 1817. – 46, [2] S. – (Für die Abhandl. der 
�. böhm. Gesells. der Wissenschaften).
NKC ČR: 001248697; WorldCat: 314181823.
Пров.:

[штамп власн. на тит. арк.:] Z Hankowych |.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.
Припл. до: �olowrat-Liebsteinsky F. A. Vorträge gehalten in der öffentlichen 
Sitzung der �. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften ... – Prag, 1825 
(№ 440).

Григорович История литературы/36

304. Dlabač, Bohumír Jan (1758-1820). Nachricht von den in böh-
mischer Sprache verfassten und herausgegebenen Zeitungen / Bearbeiter von 
Gottfried �ohann Dlabacž. – Prag : gedruckt bei Gottlieb Haase, 1803. – 29, 
[1] S. – (Für die Abhandl. der �. böhm. Gesells. der Wissenschaften).
NKC ČR: 001248653; WorldCat: 41999198.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.
Припл. до.: �olowrat-Liebsteinsky F. A. Vorträge gehalten in der öffentlichen 
Sitzung der �. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften ... – Prag, 1825 
(№ 440).

Григорович История литературы/36

305. Dłużniewski, Marceli (ca 1830 – ). Dawna Polska ze stanowiska 
chrześciańskiego / rozważana przez Marcellego Dłużniewskiego. – Lipsk 
[Leipzig] : w księgarni nakładowej E. Deckmanna, 1861. – [4], 202, [2] s.
Кочубинский, с. 628; Estreicher XIX, wyd. 2, t. 4, s. 187.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 202, перекресл.:] 
№ 10.728;
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2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ;

3. [штамп на с. 202:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович История/46

306. [Dobrovský, Josef (1753-1829)]. Beyträge zur Geschichte des 
�elchs in Böhmen für die Abhandlungen der k. böhmischen Gesellschaft der 
Wissenschaften / von �. D. – Prag : gedruckt bei Gottlieb Haase Söhne, 1817. – 
27, [1] S. – (Für die Abhandl. der �. böhm. Gesells. der Wissenschaften).
WorldCat: 8446944. 
Пров.:
[штамп на тит. арк.:] Hanka |.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.
Припл. до.: �olowrat-Liebsteinsky F. A. Vorträge gehalten in der öffentlichen 
Sitzung der �. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften ... – Prag, 1825 
(№ 440).

Григорович История литературы/36

307. Dobrovský, Josef (1753-1829). Dobrowsky’s Glagolitica : ueber 
die glagolitische Literatur : das Alter der Bukwica : ihr Muster, nach welchem 
sie gebildet worden ; den Ursprung der Römisch-Slawischen Liturgie ; die 
Beschaffenheit der dalmatischen Uebersetzung, die man dem Hieronymus zu-
schrieb u. s. w. / von Wenceslaw Hanka ; mit drei lithograph. Tafeln. – 2. verb. 
und viel verm. Ausg. – Prag : zu haben in Mayregg’schen Buchhandlung in 
Wien, 1845. – 6, [2], 80 S., 2 Taf. 
NKC ČR: 001729013; WorldCat: 316946395.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. 80, перекресл.:] 
№ 11.156;

2. [штамп на c. 80:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Палітурка 
пошкоджена. Пр. деф.: відсутня одна табл.
Припл. до:  Dobrovský �. Slovanka : zur �enntniss der alten und neuen 
slawischen Literatur, der Sprachkunde nach allen Mundarten, der Geschichte 
und Alterthüme : [in 2 Lieef.] ... – Prag, 1814-1815 (№ 313).

Григорович Славянская литература/70
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308. Dobrovský, Josef (1753-1829). Dobrowsky’s Slavin. Bothschaft 
aus Böhmen an alle Slawischen Völker oder Beiträge zu ihrer Charakteristik, 
zur �enntniß ihrer Mythologie, ihrer Geschichte und Alterthümer, ihrer Lite-
ratur und ihrer Sprachkunde nach allen Mundarten. Mit einem Anhange: der 
böhmische Cato, vollständige Ausgabe in vier Büchern / von Wenceslaw Han-
ka. – 2. verbesserte, berichtigte und vermehrte Auflage. – Prag : Mayregg’schen 
Buchhandlung, 1834. – [2], 496 S., 11 Ill.
Кочубинский, с. 636; NKC ČR: 00105007 ; WorldCat: 450714119.
Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 496, перекресл.:] 
№ 10.929;

3. [штамп на с. 496:] 1948.
 Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 

дерматином; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 
Григорович История литературы/15

309. [Dobrovský, Josef (1753-1829)]. [Geschichte der böhmischen 
Sprache und Litteratur]. – [Prag] : [�ohann-Gottfried Calve], [1792]. – 219, 
[1] S. ; 8º; sign. : A-N8, O6.

Кочубинский, с. 638; WorldСat: 8376101.
Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 

Пров.:
1. [запис власн. на верхн. форзаці:] Geschichte der böhmischen 

Sprache und Literatur von Joseph Dobrowsky Prag 1792 |;
2. [запис власн. на с. 1, нерозбірливо];
3. [штамп на с. 1:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
4. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 

перекресл.:] № 11.075;
5. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Пр. деф.: відсутній тит. арк.

Григорович История литературы/60

310. Dobrovský, Josef (1753-1829). �ritische Versuche, die ältere böh-�ritische Versuche, die ältere böh-
mische Geschichte von spätern Erdichtungen zu reinigen : [in 3 Bd.] / von 
�oseph Dobrowsky. – Prag : Gedruckt bei Gottlieb Haase, 1803-1819.
Bd. 3 : Wenzel und Boleslaw : die älteste Legende vom h. Wenzel, als Probe, 
wie man alte Legenden für die Geschichte benützen soll : für die Abhandlungen 
der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. – 1819. – 119, [1] S.
Кочубинский, с. 629; NKC ČR: 001050090; WorldCat: 496785163.
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Пров.: 
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 119, перекресл.:] 

№ 10.760;
3. [штамп на с. 119:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
фіолет. коленкором; корінець – дерматин; крапчаті обрізи. 

Григорович История/77

311. Dobrovský, Josef (1753-1829). Litterarische Nachrichten von einer 
auf Veranlassung der böhm. Gesellschaft der Wissenschaften in �ahre 1792 un-
ternommenen Reise nach Schweden und Russland / von �. Dobrowsky : nebst 
einer Vergleichung der Russischen und Böhmischen Sprache nach dem Peters-
burger Vergleichungs-Wo ̈rterbuche aller Sprachen. – Prag : bei �. G. Calve, 
1796. – [4], 272 [i. e. 172] S. ; sign. : []2, (I)-(X)8, (XI)6.
Помилки пагінації.
Кочубинский, с. 635; WorldCat: 64508975.
Пров.:

1. [екслібрис (штамп) Вацлава Ганки на тит. арк..:] Z Hankowych;
2. [дарчий напис Й. Добровського на тит. арк. червон. чорнилом:] 

Hoctau (?) od Spisowatele |;
3. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ;
4. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 272 [тобто 172], 

перекресл.:] № 10.883; 
5. [штамп на с. 272 [тобто 172]:] 1948.

Палітурка ХІХ ст.; складова: картон, обтягнутий мармур. 
папером; корінець – дерматин; тисн. золотом на корінці, крапчаті обрізи. 

Григорович Бытовые/111

312. Dobrovský, Josef (1753-1829). Mährische Legende von Cyrill und 
Method. Nach Handschriften herausgegeben, mit andern Legenden verglichen 
und erläutert, / von �. Dobrowsky … – Prag : gedruckt bei Gottlieb Haase 
Söhne, 1826. – 124, [4] S. – (Für die Abhandl. der �. böhm. Gesells. der Wis-
senschaften).
WorldCat: 255616045; NKC ČR: 001050093.
Пров.:

[екслібрис (штамп) на тит. арк.:] Z Hankowych |.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.
Припл. до.: �olowrat-Liebsteinsky F. A. Vorträge gehalten in der öffentlichen 
Sitzung der �. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften ... – Prag, 1825 
(№ 440).

Григорович История литературы/36
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313. Dobrovský, Josef (1753-1829). Slovanka : zur �enntniss der alten 
und neuen slawischen Literatur, der Sprachkunde nach allen Mundarten, der 
Geschichte und Alterthüme : [in 2 Lfg.] / von �. Dobrovsky. – Prag : in der 
Herrlschen Buchandlung, 1814-1815.
[Lfg. 1]. – 1814. – [4], 254 S., 1 Ill. 
Lfg. 2. – 1815. – [2], 252, [2] S., 1 Ill. 
NKC ČR: 001050097; WorldCat: 31227462.
Пров.:

1. [вкладена записка власн., 6х5,5 см:] 1. … автор говоритъ о … 
свой- | ствъ, путем … разных | слов. наречий – вставлять гласную въ 
коренные слоги; не | имъющих ея: т. к. словацк. … , чешск. wlk – у 
поляк wilk, у русск. вълкъ. |; 

2. [штамп на зв. тит. арк. першої кн.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий коленкором; 
паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Палітурка пошкоджена. 
Дві кн. сплет. в одну од.
Припл.: Dobrovský �. Dobrowsky’s Glagolitica : ueber die glagolitische 
Literatur: das Alter der Bukwica: ihr Muster, nach welchem sie gebildet 
worden ; den Ursprung der Römisch-Slawischen Liturgie ... – 2. verb. und viel 
verm. Ausg. – Prag, 1845 (№ 307).

Григорович Cлавянская литература/70

314. Dorner, Joseph von. Das Banat in topographisch-naturhistoroscher 
Beziehung, mit besonderer Berücksichtigung der Herculesbäder nächst Me-
hadia und ihrer Umgebungen : nebst einer ausführlichen Schilderung der Reise 
in die Bäder mit den Dampfschiffen und zu Lande, und einer Beschreibung der 
an an banatischen Donauufern vorkommenden Alterthümer / von �oseph von 
Dorner. – Pressburg [Bratislava] : Druck und Verlag von C. F. Wigand, 1839. – 
XIII, [3], 245, [1] S.
Кочубинский, с. 629; WorldСat: 798052355.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 245, перекресл.:] 
№ 10.759;

3. [штамп на с. 245:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – дерматин; крапчаті обрізи. Тит. 
арк. частково реставрований.

Григорович История/76



Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович208

315. Drašković, Janko (1770-1856). Ein Wort an Illyriens hochherzige 
Töchter über die ältere Geschichte und neueste literarische Regeneration ihres 
Vaterlandes / vom Grafen �anko Draškovi�. – Agram [Zagreb] : druk der k.p. 
ilir. Nat. Typographie von Dr. Ljudevit Gaj ; in commission bei Emil Hirsch-. Nat. Typographie von Dr. Ljudevit Gaj ; in commission bei Emil Hirsch-Nat. Typographie von Dr. Ljudevit Gaj ; in commission bei Emil Hirsch-
feld, 1838. – VIII, 53, [1] S.
Кочубинский, с. 637; HR: 000087831; WorldCat: 165104020.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 53, перекресл.:] 
№ 11.060;

3. [штамп на с. 53:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на 
корінці; крапчаті обрізи. 

Григорович История литературы/45

316. [Drogan, Gottlob (1803-1858)]. [Elementare Syntax : Progr. des 
Friedr. Wilh. Gymn. in Berlin / von Drogan]. – [Berlin] : [Hayn], [1836]. – 
48 S.
WorldCat: 63633258.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 48, перекресл.:] 
№ 11.939;

2. [штамп на с. 48:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – коленкор; крапчаті обрізи. Пр. 
деф.: відсутній тит. арк.
Припл. до: Legis-Glückselig G. Th. Biographie des abbé �. Dobrowsky, ... 
nebst Dobrowsky’s Porträt und Grabmal, dem Facsimile seiner Handschrift 
und Sigille ... – Prag, 1837 (№ 473).

Григорович История литературы/25

317. Drugi perstavik starih ino novih zerkvenih ino drugih peşem, h’ 
molitvam ino premişhlovanjam sa şveto leto 1826 / sbiral, is Njemshkiga pre- ino premişhlovanjam sa şveto leto 1826 / sbiral, is Njemshkiga pre-ino premişhlovanjam sa şveto leto 1826 / sbiral, is Njemshkiga pre- premişhlovanjam sa şveto leto 1826 / sbiral, is Njemshkiga pre-premişhlovanjam sa şveto leto 1826 / sbiral, is Njemshkiga pre-şhlovanjam sa şveto leto 1826 / sbiral, is Njemshkiga pre-hlovanjam sa şveto leto 1826 / sbiral, is Njemshkiga pre- sa şveto leto 1826 / sbiral, is Njemshkiga pre-sa şveto leto 1826 / sbiral, is Njemshkiga pre- şveto leto 1826 / sbiral, is Njemshkiga pre-veto leto 1826 / sbiral, is Njemshkiga pre- leto 1826 / sbiral, is Njemshkiga pre-leto 1826 / sbiral, is Njemshkiga pre- 1826 / sbiral, is Njemshkiga pre- / sbiral, is Njemshkiga pre-/ sbiral, is Njemshkiga pre-sbiral, is Njemshkiga pre-, is Njemshkiga pre-is Njemshkiga pre- Njemshkiga pre-Njemshkiga pre- pre-pre-
stavljal, ino skladal Val: Stanig Scholast. – V’ Gorizi [Gorizia] : natisnil Pater-, ino skladal Val: Stanig Scholast. – V’ Gorizi [Gorizia] : natisnil Pater-ino skladal Val: Stanig Scholast. – V’ Gorizi [Gorizia] : natisnil Pater- skladal Val: Stanig Scholast. – V’ Gorizi [Gorizia] : natisnil Pater-skladal Val: Stanig Scholast. – V’ Gorizi [Gorizia] : natisnil Pater- Val: Stanig Scholast. – V’ Gorizi [Gorizia] : natisnil Pater-Val: Stanig Scholast. – V’ Gorizi [Gorizia] : natisnil Pater-: Stanig Scholast. – V’ Gorizi [Gorizia] : natisnil Pater-Stanig Scholast. – V’ Gorizi [Gorizia] : natisnil Pater- Scholast. – V’ Gorizi [Gorizia] : natisnil Pater-Scholast. – V’ Gorizi [Gorizia] : natisnil Pater-. – V’ Gorizi [Gorizia] : natisnil Pater- – V’ Gorizi [Gorizia] : natisnil Pater-– V’ Gorizi [Gorizia] : natisnil Pater-V’ Gorizi [Gorizia] : natisnil Pater-’ Gorizi [Gorizia] : natisnil Pater-Gorizi [Gorizia] : natisnil Pater- [Gorizia] : natisnil Pater-Gorizia] : natisnil Pater-] : natisnil Pater- : natisnil Pater-: natisnil Pater-natisnil Pater- Pater-Pater-
nolli, 1838. – 72 s.
COBISS.SI-ID: 4746546; WorldCat: 440040789.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. 72, перекресл.:] 
№ 11.148;

2. [штамп на c. 72:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; тоновані обрізи 
(колір – жовт.). Корінець відкрепл. від кн. блоку.
Припл. до: Molitve in premishlovanja per objiskovanju shtirih k’ sadoblenju 
odpustika svetiga-lèta odlozhenih zerkva ... – [Gorizia], 1826 (№ 530).

Григорович Славянская литература/62

318. Duller, Eduard (1809-1853). Geschichte der �esuiten : ein Büch-
lein für’s deutsche Volk. – Leipzig : Verlag von Georg Wigand, [1840]. – 104, 
[8] S. – (Bibliothek der deutschen Literatur).
Кочубинский, с. 629; WorldСat: 50926754.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.773;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович История/90

319. Đurđević, Ignjat (1675-1737). Marunko : scpotna-pjesan / Ignaz. 
Bernarda Giorgi. – U Dubrovniku : po Petru Franu Martecchini, 1839. – 67, 
[1] s.
Кочубинский, с. 640; HR: 000069434; WorldCat: 444610091.

Чисельні прим. власн. та підкресл. олівцем у тексті.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 67, перекресл.:] 
№ 11.127;

3. [штамп на с. 67:] 1948.
Видавнича обкладинка (пошкоджена): папір. 

Григорович Cлавянская литература/41

320. Đurđević, Ignjat (1675-1737). Marunko : scpotna-pjesan / Ignaz. 
Bernarda Giorgi. – U Dubrovniku : po Petru Franu Martecchini, 1839. – 29, 
[3], [33]-67, [1] s.
Кочубинский, с. 629; HR: 000069434; WorldСat: 444610091.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Пр. деф.: 
розділений на дві ч. (29, [3] с. та с. [33]-67), що вплет. між другими ч. 
конволюту.
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Припл. до: Gundulić I. Diana, i Armida : pjesanzi ... – U Dubrovniku, 1837 
(№ 369).

Григорович Славянская литература/28

321. Đurkovečki, Josip (Gjurkovechki, Josef ; 1761/1762-1832). �e-
zichnica horvatzko-slavinzka a hasen Slavinceo, i potrebochu oztaleh ztran-
zkoga jezika narodov / Po �osefu Gjurkovechki plebanushu Pamarichkom na 
svetlo dana = �roatisch-Slavische Sprachlehre zum Nutzen der Slavonier und 
Gebrauche der übrigen auswärtigen Nationen / Herausgegeben durch �oseph 
Gjurkovechki. – Pritizkano vu Peshti [Budapest] : z Slovih Plemenitoga Mat- – Pritizkano vu Peshti [Budapest] : z Slovih Plemenitoga Mat-– Pritizkano vu Peshti [Budapest] : z Slovih Plemenitoga Mat- [Budapest] : z Slovih Plemenitoga Mat-Budapest] : z Slovih Plemenitoga Mat-] : z Slovih Plemenitoga Mat- : z Slovih Plemenitoga Mat-
hie Trattnera od Petroze, 1826. – 167, [1] s.
NKC ČR: 82672896; WorldCat: 561123116.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.622;

2. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Rukavina von Liebstadt E. �roatische Abänderungs- und 
Abwandlungs-Formen nebst den regeln der Aussprache und Rechtschreibung. 
Ein leitfaden für Lehrer und Lernende im königreiche �roatien, Slavonien 
und Dalmatien, so wie in den angränzenden Provinzen: Istrien, Serbien und 
Bosnien … – [Trieste], 1843 (№ 627).

Григорович Грамматика/56

322. [Dworzecki-Bohdanowicz, Jan Piotr (1773-1840)]. [Gramma-Gramma-
tyka języka rossyjskiego : dla młodzi szkolnej / napisana przez �ana Bohda- języka rossyjskiego : dla młodzi szkolnej / napisana przez �ana Bohda-języka rossyjskiego : dla młodzi szkolnej / napisana przez �ana Bohda-ęzyka rossyjskiego : dla młodzi szkolnej / napisana przez �ana Bohda-zyka rossyjskiego : dla młodzi szkolnej / napisana przez �ana Bohda- rossyjskiego : dla młodzi szkolnej / napisana przez �ana Bohda-rossyjskiego : dla młodzi szkolnej / napisana przez �ana Bohda- : dla młodzi szkolnej / napisana przez �ana Bohda-dla młodzi szkolnej / napisana przez �ana Bohda- młodzi szkolnej / napisana przez �ana Bohda-młodzi szkolnej / napisana przez �ana Bohda-łodzi szkolnej / napisana przez �ana Bohda-odzi szkolnej / napisana przez �ana Bohda- szkolnej / napisana przez �ana Bohda-szkolnej / napisana przez �ana Bohda- / napisana przez �ana Bohda-napisana przez �ana Bohda-
nowicza Dworzackiego ...]. – [Wyd. 2]. – [Vilnius ; Warszawa] : [nakł. i druk. 
�. Zawadzkiego], [1811]. – 7-218, [2] s.

Кочубинский, с. 626; Estreicher XIX, t. 5, s. 250; 
Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 

Пров.:
1. [штамп на с. 7:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 

перекресл.:] № 10.978;
3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Пр. деф.: 
відсутні тит. арк., с. I-VI, 1-6.

Григорович-Грамматика/119

323. Dyaryusz aktu złączenia się konfederacii oboyga narodów. W 
Brzesciu Litewskim dnia 11. września 1792. roku w kościele po-jezuickim. – 
[W Brzesciu Litewskim ? [Брэст ?] : [s. n], 1792. – 16 s. ; 2° ; sign. : A-D2.



Видання латинського шрифту 211

Великодна, Ляшенко № 83; Кочубинский, с. 630; Estreicher XV-XVIII, t. 15, 
s. 425.

Численні підкресл. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. 
XIX ст. 
Пров.: 

1. [запис власн. на c. 13, олівцем:] Pan Suchorzewski !; 
2. [штамп на с. [1]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 

УНИВЕРСИТЕТА; 
3. [рукоп. технічний ярлик на верхн. кришці оправи:] His. Pоlska 

№ 217;
4. [прим. на верхн. кришці оправи, олівцем:] №3;
5. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 16, 

перекресл.:] 32911;
6. [штамп на с. 16:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. Пр. деф.: с. 1-2 
частково реставровані. Назва твору частково вписана від руки.

Григорович История/120

E

324. East Europe (XIX st.). Slovanský zemĕvid [Mapy] / od 
P. �. Šafaŕika ; grav. Věnceslav Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demi-. �. Šafaŕika ; grav. Věnceslav Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demi- �. Šafaŕika ; grav. Věnceslav Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demi-. Šafaŕika ; grav. Věnceslav Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demi- Šafaŕika ; grav. Věnceslav Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demi-Šafaŕika ; grav. Věnceslav Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demi-afaŕika ; grav. Věnceslav Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demi-ŕika ; grav. Věnceslav Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demi-ika ; grav. Věnceslav Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demi-; grav. Věnceslav Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demi-grav. Věnceslav Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demi-. Věnceslav Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demi-Věnceslav Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demi-ěnceslav Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demi-nceslav Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demi- Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demi-Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demi-; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demi-ed. Anatolii Nicolaevitch Demi-. Anatolii Nicolaevitch Demi-Anatolii Nicolaevitch Demi- Nicolaevitch Demi-Nicolaevitch Demi- Demi-Demi-
dov]. – [ca 1:4 800 000], 30 zemĕp. mil. [= 5 cm] ; E 26Â° - E 70Â° / N 40Â°  - 
N 60Â°. – V Praze : [s. n.], 1842. – 1 m. (1 l.) : barevné ; 51x63 cm.

Кочубинский, с. 635; WorldСat: 494244447.
Пров.:
1. [рукоп. наклейка із заголовком карти] Slovanský zemévid od 

P. J. Šafaŕika. № 131 |;
2. [штамп тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИ-

ЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею:] № 11.024;
4. [штамп на зв. карти:] 1948.

Григорович Бытовые/131

325. Eckermann, Karl (1779-1849). Lehrbuch der Religionsgeschichte 
und Mythologie der vorzüglichsten Völker des Alterthums : für Lehrer, Stu-
dirende und die obersten �lassen der Gymnasien : [in 4 Bd.] / verfaßt von 
Dr. �arl Eckermann. – Halle [Halle an der Saale] : E. U. Schwetschke und 
Gohn., 1845-1849.
Bd. 4, Abth. 2 : Die Slawen (und Preußen). – 1849. – IV, [2], 310 S.
Кочубинский, с. 633; WorldCat: 257469141.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.:
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1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 310, перекресл.:] 
№ 10.805;

3. [штамп на с. 310:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/33

326. Eckhel, Joseph Hilarius von (1737-1798). Doctrina numorum 
veterum : [in 2 p., in 8 vol.] / conscripta a �osepho Eckhel … – Vindobonae 
[Wien] : sumptibus �osephi Vincentii Degen, impressit Ignatius Alberti, 1792-
1798.
P. 1 : De numis urbium, populorum, regum. – Vol. 2 : Reliqvas Europae 
regiones cum parte Asiae Minores. – 1794. – [6], 606 p. ; 4º ; sign. : []3, A-Z4, 
Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Ffff4, Gggg3.
P. 1, vol. 3 : Contienens reliqvam Asiam Minores, et regions deinceps in ortum 
sitas. – Vindobonae [Wien] : sumptibus Iosephi Camesina, impresssum typis 
�urtzbekianis, 1794. – [6], 562 p. , 2 f. tab. ; 4º ; sign. : []3, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-
Zzz4, Aaaa4, Bbbb1.
P. 1, vol. 4 : Contienens Aegiptum, et regiones Africae deinceps in occasum 
sitas, observata generalia ad partem I. Huius operis, et indices in partem I. – 
Vindobonae [Wien] : sumptibus Iosephi Camesina et Comp. Impresssum typis 
�urtzbekianis, 1794. – [8], 563, [1] p. ; 4º ; sign. : []4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, 
Aaaa4, Bbbb2.
P. 2 : De moneta Romanorum. – Vol. 5 : Contienens numos consulares et 
familiarum subiectis indicibus. – Vindobonae [Wien] : sumptibus Iosephi 
Camesina et Soc. Impresssum typis �urtzbekianis, 1795. – [8], 364 p. ; 4º ; 
sign. : []4, A-Z4, Aa-Yy4, Zz2.
P. 2, vol. 7 : Contienens numos imperatorios ab Antonio Pio usque ad imperium 
Diocletiani. – 1797. – [6], 521, [1] p.  ; 4º ; sign. : []3, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ttt4, 
Vvv1.
P. 2, vol. 8 : Contienens numos imperatorios, qui supersunt psevdomonetam, 
observata generalia in partem II et indices in volumina VI. VII. VIII. – 1798. – 
[8], 573, [1] p. ; 4º ; sign. : []4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Bbbb4, Cccc2, 
Dddd1.
Кочубинский, с. 627; WorldСat: 491960401.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВ-
СКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. арк. всіх т., 
перекресл.:] № 10.705;

3. [запис на форзаці другої ч. п’ятого т.:] № 47 а.;
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4. [штамп з грец. написом на зв. тит. арк. сьомого волюма, 
нерозбірливий];

5. [штамп на ост. арк. всіх т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармуровим папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович История/22

327. Eder, Józef Károly (1761-1818). Iosephi Caroli Eder Observatio- Caroli Eder Observatio-Caroli Eder Observatio- Eder Observatio-Eder Observatio- Observatio-Observatio-
nes criticae et pragmaticae ad historiam Transsilvaniae sub regibus Arpadianae 
et mixtae propaginis. ; Additis X excursibus ceu prolegomenis historiae sub 
principibus Transsilvanis. – Cibinii [Sibiu] : sumtibus Martini Hochmeister, 
1803. – [4], XVI, 280 p.
Кочубинский, с. 629; WorldСat: 35307230, 166076360; EROMM-ID: 
ushtMIU01-00840700-3.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. 280, перекресл.:] 
№ 10.744;

3. [штамп на с. 280:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Пр. деф.: 
перша ч. вид. конволюту відсутня.
Частина вид. конволюту: Felmer, Martinus. Martini Felmer primae lineae 
historiae Transsilv. antiqui, medii et recentioris aevi : accesserunt observationes 
criticae et pragmaticae cum x. Excursibus / opera �osephi Caroli Eder. – Cibinii 
[Sibiu] ; Claudiopoli [Cluj-Napoca] : in bibliopoliis M. Hochmeister, [1779].

Григорович История/61

328. Eichhoff, Frédéric Gustave (1799-1875). Histoire de la langue et 
de la litérature des slaves, russes, serbes, bohèmes, polonais et lettons, consi-
dérées dans leur état présent ; / par F. G. Eichhoff. – Genève : ab. Cherbuliez 
et C. ; Paris : méme Maison, 1839. – [4], VI, [2], 360 p.
Кочубинский, с. 636; WorldCat: 29850425.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 360, перекресл.:] 
№ 10.917;

3. [штамп на с. 360:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович История литературы/3

329. Eichhorn, Karl Friedrich (1781-1854). Deutsche Staats- und 
Rechtsgeschichte : [in 4 Th.] / von �arl Friedrich Eichhorn. – 4. verbesserte 
und vermehrte Ausg. – Göttingen : bei Vandenhöck und Ruprecht, 1834-1836.
Th. 2. – 1835. – XVIII, 765, [1] S. 
Th. 3. – 1836. – XVI, 551, [1] S. 
Th. 4. – 1836. – XVIII, 866 S. 
Кочубинский, с. 634; WorldCat: 10634377.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 750 другого т., 
с. 551 третього т., с. 866 четвертого т., перекресл.:] № 10.871;

3. [штампи на с. 750 другого т., на с. 551 третього т., с. 866 четвертого 
т.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті 
обрізи. Всі т. пошкоджені: кн. блоки частково відкрепл. від палітурок.

Григорович Бытовые/99

330. Einhardus (ca 770-840). Einhardi vita �aroli Magni : in usum 
scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis recudi ; accedit imago �aroli 
regis / fecit Georgius Heinricus Pertz. – 3 ed. – Hannoverae : imprensis bib- – 3 ed. – Hannoverae : imprensis bib- ed. – Hannoverae : imprensis bib- – Hannoverae : imprensis bib-
liopolii Hahniani, 1863. – XII, 44 p. – (Scriptores rerum germanicarum, t. 25).

Кочубинский, с. 634; WorldCat: 258708524.
Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 

Пров.:
[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
[рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 44, перекресл.:] 

№ 10.851;
[штамп на с. 44:] 1948.

Палітурка бібліотечна 2 пол. ХХ ст. 
Григорович Бытовые/79

331. [Engel, Johann Christian von (1770-1814)]. [Geschichte des 
Freistaates Ragusa]. – [Wien] : [Doll], [1807]. – VIII, 344 S.
Кочубинский, с. 629; WorldСat: 230975555.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 
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1. [загол. написаний від руки на форзаці:] Geschichte des | Fraistaats 
von | Ragusa |;

2. [штамп на с. II:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 344, перекресл.:] 

№ 10.755;
4. [штамп на с. 344:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Пр. деф.: відсутній тит. арк.

Григорович История/72

332. [Erben, Karel Jaromír (1811-1870)]. Wýbor z literatury české 
dil prwní od nejstaršich časůw až do počátku XV století / nákladem Českého 
museum, čislo XVII. – W Praze : w kommissí u �ronbergra i Řiwnáče, 1845. – 
XV, [1] s., 1296 sl., [2] s.
Кочубинский, с. 636; WorldCat: 215170739.

Записи власн. на верхн. та нижн. форзацах, прим. бібліотекарів 
2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.900;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець – шкіра; крапчаті обрізи. 
Григорович История литературы/1

333. Ertel, Vasily Andreevich (Эртель, Василий Андреевич ; 1793-
1847). Suplément au dictionnaire français-russe / de mr. B. Oertel = Прибав-ément au dictionnaire français-russe / de mr. B. Oertel = Прибав-ment au dictionnaire français-russe / de mr. B. Oertel = Прибав- au dictionnaire français-russe / de mr. B. Oertel = Прибав-au dictionnaire français-russe / de mr. B. Oertel = Прибав- dictionnaire français-russe / de mr. B. Oertel = Прибав-dictionnaire français-russe / de mr. B. Oertel = Прибав- français-russe / de mr. B. Oertel = Прибав-français-russe / de mr. B. Oertel = Прибав-çais-russe / de mr. B. Oertel = Прибав-ais-russe / de mr. B. Oertel = Прибав--russe / de mr. B. Oertel = Прибав-russe / de mr. B. Oertel = Прибав-/ de mr. B. Oertel = Прибав-de mr. B. Oertel = Прибав- mr. B. Oertel = Прибав-mr. B. Oertel = Прибав-. B. Oertel = Прибав-B. Oertel = Прибав-. Oertel = Прибав- Oertel = Прибав-= Прибав-
ление к французско-русскому словарю / составленному В. Эртелем. – St.-
Pétersbourg : chez H. Schmitzdorf, 1843. – [4], 404 p. 
Кочубинский, с. 621; Worldcat: 749026188.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 404, перекресл.:] 
№ 10.544;

3. [штамп на с. 404:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Cловари/17
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334. Eunomia : Darstellungen und Fragmente neugriechischer Poesie 
und Prosa, in Originalen und Uebersetzungen : [in 3 Bd.] / … gesammelt von 
Carl Iken. – Grimma : bei Carl Friedrich Góschen Beyer, 1827. 
Bd. 1. – XL, 281, [3] S.
Кочубинский, с. 629; WorldCat: 681330415.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 11.074;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; тоно-
вані обрізи (колір – червон.).

Григорович История литературы/59

335. Eunomia : Neugriechische Volkslieder im Originale und mit deut-
scher Uebersetzung nebst Sach- und Worterklärungen, / herausgegeben von 
�arl Theodor �ind. – Grimma : bei Carl Friedrich Göschen Beyer, 1827. – 
XXXII, 148, [2] S. – (Eunomia : Darstellungen und Fragmente neugriechi-
scher Poesie und Prosa. ; in Originalen und Uebersetzungen ; aus englischen 
und französischen Werken und aus dem Munde geborener Griechen entlehnt. 
Mit Beiträgen von verschiedenen Verfassern : [in 3 Bd.] / Für Gelehrte und 
Nichtgelehrte gesammelt von Dr. Carl Iken ; Bd. 3).
Кочубинский, с. 630; Worldcat: 176879586.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.012;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; тоновані обрізи (колір – 
червон.).

Григорович История/105

336. Evangelia. Şveti Evangelji s molitvami ino branjam sa vşe nedele, 
prasnike ino imenitnişhi godove zeliga leta : temu je perdjan katekisem, 
zerkvene ino druge molitve ino peşme per ozhitni şlushbi Boshji / s 
dovolenjem ... Franzişka �saverja. – V Zeli [Celje] ; v Ljublani : per �oshefu 
Gajgerji bukvarji ; natisl �osehef Blasnik, 1845. – 667, [3] s., 1 il.
Кочубинский, с. 641; COBISS.SR-ID: 248800263.
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Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. c., 

перекресл.:] № 11.163;
3. [штамп на ост. ненумер. c.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; крапчаті обрізи. 
Корінець пошкоджений.

Григорович Славянская литература/77

337. [Eydziatowicz, Dominik (ca 1720-1795)]. List anonima do krola 
pruskiego pisany w interessach Francyi i Polski z francuzkiego na polski ję-
zyk wyłożony ... / [D. E. T.]. – [Ed. 4]. – [Warszawa] : [s. n.], 1792. – [4], 25, 
[3] s. ; 8° ; sign. : A-B8.

Великодна, Ляшенко № 70; Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, 
t. 21, s. 335; DBC 23791.

 Автор поданий за даними Donośląska Biblioteka Cyfrowa. Відо-Donośląska Biblioteka Cyfrowa. Відо-śląska Biblioteka Cyfrowa. Відо-ląska Biblioteka Cyfrowa. Відо-ąska Biblioteka Cyfrowa. Відо-ska Biblioteka Cyfrowa. Відо- Biblioteka Cyfrowa. Відо-Biblioteka Cyfrowa. Відо- Cyfrowa. Відо-Cyfrowa. Відо-. Відо-Відо-
мості про місце видання встановлено за бібліогр.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на c. [2]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. на c. [1], олівцем:] 29;
3. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 25, 

перекресл.:] 32937;
4. [штамп на с. 25:] 1948.

Палітурка відсутня.
Григорович История/152

F

338. Fabianih, Donato (1808-1890). Alcuni cenni sulle scienze e letter 
dei secoli passati in Dalmazia / scritti dal P. Donato Fabianich ... – In Venezia : 
dalla tipografia di G. B. Merlo, 1843. – 3-59, [1], 21, [1] p.
Valentinelli № 516.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 21, перекресл.:] 
№ 11.050;

2. [штамп на с. 21:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець – шкіра; крапчаті обрізи.
Припл. до: Fabiani� D. Alle generi e alla memoria di Nocolò Giaxich 
elogio ... – Zara [Zadar], 1841 (№ 339).

Григорович История литературы/35
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339. Fabianih, Donato (1808-1890). Alle ceneri e alla memoria di No-
colò Giaxich elogio / scrito dal … Donato Fabianich ... – Zara [Zadar] : dalla 
tipografia Battara, 1841. – 16 p.
Кочубинский, с. 637; Valentinelli № 676.
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець – шкіра; крапчаті обрізи. 
Припл.: 1) Fabiani� D. Viaggio sul Monte Vellebich (da Zara a �raliçine vrata) 
lettera al sig. G. ... V. ... del ... – Zara [Zadar], 1841 (№ 341); 2) Fabiani� D. 
Alcuni cenni sulle scienze e letter dei secoli passati in Dalmazia ... – In Venezia, 
1843 (№ 338). 

Григорович История литературы/35

340. Fabianich, Donato (1808-1890). Memorie storico-letterarie di 
alcuni conventi della Dalmazia / scritte dal padre Donato Fabianich. – In Vene-
zia : dalla tipografia di G. B. Merlo, 1845. – 86, [2] p.
Кочубинский, с. 629; Valentinelli № 94.
Пров.: 

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець та кутики – коленкор; паперова наклейка на 
корінці; крапчаті обрізи.
Припл.: Palacký F. �oseph Dobrowskn’s Leben und gelehrtes Wirken ... – 
Prag, 1833 (№ 560).

Григорович История/64

341. Fabianih, Donato (1808-1890). Viaggio sul Monte Vellebich (da 
Zara a �raliçine vrata) lettera al sig. G. ... V. ... / del ... Donato Fabianich. – 
Zara [Zadar] : dalla tipografia Battara, 1841. – 16 p. 
Valentinelli № 756.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець – шкіра; крапчаті обрізи.
Припл. до: Fabiani� D. Alle ceneri e alla memoria di Nocolò Giaxich 
elogio ... – Zara [Zadar], 1841 (№ 339).

Григорович История литературы/35

342. Filipović Heldentalski, Adam (1792-1871). Xivot velikoga bisku- velikoga bisku-velikoga bisku- bisku-bisku-
pa, privelikoga domorodca, i najvechega priatelja nashega Antuna Mandicha / 
izpisan po Radoslavu od Pannonie Savske ; narodu pako Biskupie Bosanske 
illi Djakovacske, i Sriemske sjedinjene prikazan po Adamu Philippovich. – U 
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Pecsuhu [Pécs] : slovima Stipana �nexevich �raljevog �njigatishzca, 1823. – 
[2], 183, [1], IV s.
Кочубинский, с. 640; COBISS.SR-ID: 47879436.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. IV, перекресл.:] 
№ 11.149;

3. [штамп на c. IV:] 1948.
Видавнича обкладинка (пошкоджена): папір. 

Григорович Славянская литература/63

343. Florus, Lucius Julius (ca 74 – ca 130). Lucii �ulii Flori Epitome 
rerum Romanarum / secundum Francisci Nicolai Titze notas criticas emenda-
vit bohemice reddidit atque interpretatus est �osephus Chmela = Lucia �ulia 
Flora Obraz děgůw řjmských / wedle saudných úwah páně Titzowých oprawil, 
přeložil a wyložil �osef Chmela. – Pragae : typis et sumptibus �oannis Hostiviti 
Pospjšil, 1843. – 189, [3] p.
Кочубинский, с. 640; NKC ČR 001096476.

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. арк., 
перекресл.:] № 11.113;

3. [штамп на ост. ненумер. арк.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Славянская литература/30

344. Frähn, Christian Martin Joachim (1782-1851). Numophylacium 
orientale Pototianum / leiviret adumbravit C. M Fraehn. – Casani [Казань] : 
[s. n.] ; Rigae [Rīga] : in commissis bibliopolio Hartmanianno, 1813. – 80 p.
Кочубинский, с. 634; WorldCat: 15796338.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 80, перекресл.:] 
№ 10.845;

3. [штамп на с. 80:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/73
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345. Frähn, Christian Martin Joachim (1782-1851). Panegyrin 
memoriae anniversariae inauguratae Universitatis Caesariae litterarum 
Casanensis die v mensis julii anni 1816 instituendam indicunt hujus universitatis 
rector et senatus : [in 2 lib.] / praemittitur C. M. Fraehnii. – Casani [Казань] : 
ex Universitatis officina typographica factore Friderico Bockelmann, 1816-
1817.
Lib. 1. – 1816. – [4], 42 p., 1 f. ill.
Lib. 2 : Catalogus praelectionum in Universitate Caesarea litterarum Casanensi 
a die XIII. Aug. a. 1816 ad X �ul. 1817 habendarum promulgatus auctoritate 
senatus academici. – 1817. – [2], 62, 6 p. ; 1 tab. 
Кочубинский, с. 629.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. арк., перекресл.:] 
№ 10.990;

3. [штамп на ост. арк.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович История/92

346. Franta Šumavský, Josef (1796-1857). Praktischer Theil zur böh-
mischen Grammatik von N. Waněk und W. Franta, oder, Böhmisch-deutsche 
Sprechübungen und Uibersetzungs-Aufgaben / on �. W. Franta Šumawský. – 
Prag : Druck und Verlag von �ohann Spruny, 1840. – [10], 115-216 S.
Кочубинский, с. 625; WorldСat: 85584647.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 216, перекресл.:] 
№ 10.630;

3. [штамп на с. 216:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – коленкор; крапчаті обрізи. Пр. 
деф.: відсутні с. 1-114.

Григорович Грамматика/64

347. Franz, Johann Georg Friedrich (1804-1851). Elementa epigra-Elementa epigra- epigra-epigra-
phices graecae / scripsit Ioannes Franzius. – Berolini [Berlin] : ex libraria 
F. Nicolai, 1840. – [10], 400 p., 6 il.
Кочубинский, с. 626; WorldСat: 257948167.

Прим. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:
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1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 400, перекресл.:] 
№ 10.987;

3. [штамп на с. 400:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; крапчаті обрізи.
Григорович-Грамматика/128

348. Frass, Jakob (pseud. : Stanko Vraz ; 1810-1851). Djulabie : lju-
bezne ponude za ljubicu / od Stanka Vraza. – U Zagrebu : tiskarna Ljudevita 
Gaja, 1840. – [4], 160 s.

Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 641; WorldСat: 442128466.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка відсутня. Пр. деф.: відсутні с. 161-172. 
Григорович Славянская литература/115

349. Frass, Jakob (pseud. : Stanko Vraz ; 1810-1851). Glasi iz dubra-
ve eravinske : povjestice / od Stanka Vraza. – U Zagrebu : tiskom k. r. ilir. Nar. 
Tiskarne dra. Ljudevita Gaja, 1841. – XII, [2], 152 s.

Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 641; WorldCat: 442128339.
Пров.:

1. [дарчий напис олівцем Якова Фрасса (під псевд. Станко Враз) 
В. І. Григоровичу на ненумер. арк., згасаючий текст:] G. Viktoru 
Joanoviću Grigo- | rieviću prof. slov. … | Kazanskowe | na uspomenu | 
St. Vraz [авторграф]|;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мармур. 
папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; крапчаті 
обрізи.
Припл.: [Frass �.]. Gusle i tambura : različite pěsni / od. Stanka Vraza. – Zlatni 
Prag [Praha], 1845 (№ 350).

Григорович Cлавянская литература/118

350. Frass, Jakob (pseud. : Stanko Vraz ; 1810-1851)]. Gusle i tam-
bura : različite pěsni / od. Stanka Vraza. – Zlatni Prag [Praha] : u nar. Českoj 
tiskarni �ar. Pospišila, 1845. 

�nj. 1. – XVI, [4], 187, [1] s.
Містить: Dodatak: Istina i šala : pěsni od �akoba Rešetara s Ceravca.

Відомості про автора встановлено за бібліогр.
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WorldCat: 455850954.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.204;

2. [штамп на ост. ненумер арк.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.
Припл. до:  [Frass �.]. Glasi iz dubrave eravinske : povjestice / od Stanka 
Vraza. – U Zagrebu, 1841. (№ 349). 

Григорович Cлавянская литература/118

351. [Friese, Christian Wilhelm (ca 1740 – 1802)]. Roztrząśnienie 
pisma pod tytułem Pamiętnik sciągaiący się do interesow ninieyszych Polski 
1791. Tłómaczone z francuzskiego Examen du Mémoire sur les affaires etc. – 
w Warszawie : w Drukarni Uprzywileiowaney Michała Grölla, księgarza na-
dwornego �. �. Mci, [1791]. – 24 s. ; 4° ; sign. : A-С4.

Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Великодна, Ляшенко, № 96; Estreicher XV-XVIII, t. 26, s. 429.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.: 

1. [штамп на c. [2]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. на c. [1], олівцем:] №22;
3. [рукоп. технічний ярлик на c. [1]:] H. P. №245;
4. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського уні-ту на с. [24], 

перекресл.:] 32929, 32930;
5. [штамп на с. [24]:] 1948.

Палітурка відсутня. Прим. деф.: тит. арк. частково пошкоджений.
Григорович История/143

352. Fuchs, August (1818-1847). Die Romanischen Sprachen in ihrem 
Verhältnisse zum lateinischen : nebst einer �arte des romanischen Sprachge-
biets in Europa / von August Fuchs. – Halle [Halle an der Saale] : Druck und 
Verlag von H. W. Schmidt, 1849. – XVIII, 369 [i. e. 370] S., 1 �. 
Кочубинский, с. 623; WorldСat: 10785741.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. [370], перекресл.:] 
№ 10.590;

3. [штамп на с. [370]:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. колен-
кором; крапчаті обрізи.

Григорович-Грамматика/24
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G

353. Gatterer, Johann Christoph (1727-1799). �ohann Christoph 
Gatterer’s ... Abhandlung von Thracien nach Herodot und Thucydides : Mit 
einer Landcharte / aus dem Lateinischen übersetzt und mit einer Übersicht und 
dem nötigen Register begleitet von Hermann Schlichthorst ... der Domschule 
zu Bremen Conrector. – Göttingen : bey �ohann Christian Dieterich, 1800. – 
[4], VIII, 5-154, [4] S., 1 Bl. Taf. ; 8° ; sign. : []3, A-I8, �7.
Кочубинский, с. 635; WorldСat: 52677802.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.899;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мармур. 

папером; корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович Бытовые/120

354. Gebhardi, Ludewig Albrecht (1735-1802). Geschichte des Reichs 
Hungarn und der damit verbundenen Staaten : [in 4 Th.]. – Leipzig : ben Weid- Th.]. – Leipzig : ben Weid-Th.]. – Leipzig : ben Weid-
manns Erben und Reich, 1778-1782. 
Th. 1. – 1778. – [2], 684, [2] S. ; 8º ; sign. : []1, A-Z8, Aa-Rr8, Ss7

, Tt-Uu8.
Th. 2. – 1780. – [2], 754 S. ; 8º ; sign. : []1, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa7, Bbb2. 
Th. 3. – 1781. – [4], 866, [2] S. ; 8º ; sign. : []2, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Ggg8, Hhh6, 
Iii4. 
Th. 4. – 1782. – [4], 740, [64] S. ; 8º ; sign. : []2, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa6, Bbb-Ddd8, 
Eee4. 
Кочубинский, с. 628; WorldСat: 23615724.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с. всіх т., 
перекресл.:] № 10.713530;

3. [штамп на ост. с. всіх т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; крапчаті обрізи.
Григорович История/27

355. Gellius, Aulus (ca 125 – post 180). Auli Gellii noctium Atticarum : 
libri XX. Accuratissime recensiti : distincto quoque capite articulis minoribus, 
veterum quae excitantur locis ex hodierno more nominatis, Graecis quam po-
tuit fieri ad verbum latine redditis, ad marginem adscriptis aliis veterum idem 
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tractantium, praemissa dissertatione de auctore et opere, cum regulis potiori-
bus in genere ad auctorem hunc recte euoluendum et indice locupletissimo / 
quo simul notata in opere sufficienter illustrantur, a Paullo Daniele Longolio. – 
Curiae Regnitianae [Hof] : sumtibus Io. Gottlieb Vierlingii, 1741. – [64], 688, 
[152] p. ; 8º ; sign. : a-d8, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Fff8, Gg4.
Кочубинский, с. 630; WorldСat: 491125246

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с., перекресл.:] 
№ 11.008;

3. [штамп на ост. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович История/101

356. Gérando, Auguste de (1819-1849). Essai historique sur l’origine 
des Hongrois, / par A. de Gerando. – Paris : au comptoir des imprimeus-unis, 
1844. – [4], 163, [1] p.
WorldСat: 9362928.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. c., 
перекресл.:] № 10.746;

2. [штамп на ост. ненумер. c.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; крапчаті обрізи.
Припл. до: Chowanetz �. Die Geschichte Ungarns von den ältasten Zeiten bis 
zum Tode Franz I. – Hamburg ; Gotha, 1847. (№ 282)

Григорович История/63

357. Gibbon, Edward (1737-1794). Edw. Gibbona Rys historyczny 
prawa rzymskiego / przełożył z angieskiego i uwagami Gustawa Hugona po-
większył I. H. S. Rzesiński. – W �rakowie : drukiem i nakładem �ozefa Cze-
cha, 1830. – [8], 132 s.
Кочубинский, с. 628; Estreicher XIX, t. 8, s. 359.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 132, перекресл.:] 
№ 10.731;
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3. [штамп на с. 132:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – коленкор; паперова наклейка на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович История/49

358. Giesebrecht, Ludvig (1792-1873). Wendische Geschichten aus 
den �ahren 780 bis 1182 : [in 3 Bd.] / von Ludwig Giesebrecht. – Berlin : Ru- / von Ludwig Giesebrecht. – Berlin : Ru-/ von Ludwig Giesebrecht. – Berlin : Ru- von Ludwig Giesebrecht. – Berlin : Ru-von Ludwig Giesebrecht. – Berlin : Ru-
dolf Gaertner, 1843.
Bd. 1. – XVI, 309, [3] S.
Bd. 2. – X, 336 S.
Bd. 3. – X, 398 S.
Кочубинский, с. 628; WorldСat: 9661139.
Пров.: 

1. [прим. на тит. арк. першого т.:] 6 р. 75 к. сер. |;
2. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с. всіх т., 

перекресл.:] № 10.721;
4. [штамп на ост. с. всіх т.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; крапчаті обрізи.

Григорович История/38

359. Głos obywatela do powszechnosci narodu i tegoż reprezentantow 
w seymie roku 1790. – [Warszawa] : [w Drukarni Wolney �ana Potockiego], 
[1790]. – 35, [1] s. ; 4° ; sign. : A-D4, E2. 
Великодна, Ляшенко № 103; Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, 
t. 17, s. 186.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на c. 1:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. на c. 1, олівцем:] №23;
3. [рукоп. технічний ярлик на c. 1:] His. Pols. №243;
4. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 35, 

перекресл.:] 32931;
5. [штамп на с. 35:] 1948.

Палітурка відсутня. Прим. деф.: ост. арк. частково втрачено.
Григорович История/144

360. Głos obywatela do powszechnosci narodu i tegoż reprezentantow 
w seymie roku 1790. – [Warszawa] : [w Drukarni Wolney �ana Potockiego], 
[1790]. – 35, [1] s. ; 4° ; sign. : A-D4, E2. 
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Великодна, Ляшенко № 104; Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, 
t. 17, s. 186.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на c. 1:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. на c. 1, олівцем:] №24;
3. [прим. на c. 1:] 340;
4. [рукоп. технічний ярлик на c. 1:] His. Pols. №243;
5. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 35, 

перекресл.:] 32932;
6. [штамп на с. 35:] 1948.

Палітурка відсутня. 
Григорович История/144-а

361. Goetze, Peter Otto von (1783-1881). Stimmen des russischen 
Volks in Liedern / gesammelt und übersetzt von P. von Goetze. – Stuttgart : in 
der Cotta’scheb Buchamdlung, 1828. – [8], 236, [8], 18 S., 1 Taf.
Кочубинский, с. 635; WorldCat: 82097608.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.] № 10.875;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкірою; 

геометрич. тисн. на кришках палітурки; тисн. золотом та наклейка на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/103

362. [Goldoni, Carlo (1707-1793)]. Lyubomirovich ili priatel pra-Lyubomirovich ili priatel pra- ili priatel pra-ili priatel pra- priatel pra-priatel pra- pra-pra-
vi : igrokaz vu trojem zpelyvanyu / po Mat. �andrich ... izpìszan y po Th. 
Miklóuschich ... na szvétlo vàn dàn. – Vu Zagrebu : pritizkan szlovami novo-́uschich ... na szvétlo vàn dàn. – Vu Zagrebu : pritizkan szlovami novo-uschich ... na szvétlo vàn dàn. – Vu Zagrebu : pritizkan szlovami novo- ... na szvétlo vàn dàn. – Vu Zagrebu : pritizkan szlovami novo-na szvétlo vàn dàn. – Vu Zagrebu : pritizkan szlovami novo- szvétlo vàn dàn. – Vu Zagrebu : pritizkan szlovami novo-szvétlo vàn dàn. – Vu Zagrebu : pritizkan szlovami novo-́tlo vàn dàn. – Vu Zagrebu : pritizkan szlovami novo-tlo vàn dàn. – Vu Zagrebu : pritizkan szlovami novo- vàn dàn. – Vu Zagrebu : pritizkan szlovami novo-vàn dàn. – Vu Zagrebu : pritizkan szlovami novo-̀n dàn. – Vu Zagrebu : pritizkan szlovami novo-n dàn. – Vu Zagrebu : pritizkan szlovami novo- dàn. – Vu Zagrebu : pritizkan szlovami novo-dàn. – Vu Zagrebu : pritizkan szlovami novo-̀n. – Vu Zagrebu : pritizkan szlovami novo-n. – Vu Zagrebu : pritizkan szlovami novo-. – Vu Zagrebu : pritizkan szlovami novo-Vu Zagrebu : pritizkan szlovami novo- Zagrebu : pritizkan szlovami novo-Zagrebu : pritizkan szlovami novo-: pritizkan szlovami novo-pritizkan szlovami novo- szlovami novo-szlovami novo- novo-novo-
szelskemi, 1821. – 190, [2] s.

Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 640; WorldCat: 559020549.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 76, перекресл.:] 
№ 11.145;

3. [штамп на с. 76:] 1948.
Палітурка сучасна виданню (частково пошкоджена); цільна: 

картон. 
Григорович Славянская литература/59
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363. Grabowski, Ambroży (1782-1868). Starożytnośchi historyczne 
polskie : czyli pisma i pamiętniki do dziejow Dawnej Polski, listy królow i 
znakomitych męz̀ów, przypowieści, przysłowia i t.p. Zrękopismòw zebrał i 
przydał Źywoty uczonych polaków : [w 2 t.] / Ambroży Grabowski. – W �ra- t.] / Ambroży Grabowski. – W �ra-t.] / Ambroży Grabowski. – W �ra-
kowie : nakladem i drukiem �ózefa Czecha, 1840.
T. 1. – [6], 496 s., 3 il., 1 tab. 
T. 2. – [8], 536 s., 1 il. 
Кочубинский, с. 632; Estreicher XV-XVIII, XIX wyd. 2 t. 9 s. 184.

Прим. власн. та підкресл. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. 
XIX ст. 
Пров.: 

1. [штампи на зв. тит. арк. обох т.:] БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. 
НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;

2. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новросійського ун-ту на с. 496 
першого т., с. 536 другого т.; перекресл.:] 34.691;

3. [штамп на с. 496 першого т., с. 536 другого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – коленкор; паперова наклейка на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович История/165

364. Grässe, Johann Georg Theodor (1814-1885). Handbuch der all-Handbuch der all-
gemeinen Literaturgeschichte aller bekannten Völker der Welt : von der älte-
sten bis auf die neueste Zeit, zum Selbststudium und für Vorlesungen : [in 4 
Bd.] / von �ohann Georg Theodor Grässe. – 2. Ausg. – Leipzig : Arnoldiche 
Buchandlung, 1850.
Bd. 1 : Literaturgeschichte der alten Welt. – XVI, 448 S.
Bd. 2 : Literaturgeschichte des Mittelalters. – X, 710 S.
Bd. 3 : Geschichte der Poesie Europas und der bedeutendsten außereuropäischen 
Länder vom Anfang des sechzehnten �ahrhunderts bis auf die neueste Zeit. – 
XII, 1090, [2] S.
Bd. 4 : Der Literaturgeschichte der neuern Zeit zweite Abtheilung. Geschichte 
der Wissenschaften. – VI, [2], 1296, 129, [1] S.
Кочубинский, с. 639; WorldCat: 6809146.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. с. всіх т., 
перекресл.:] № 10.919;

3. [штамп на передост. с. усіх т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий дерматином; 
корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; крапчаті обрізи. 
Перший та другий т. сплет. в одну од.

Григорович История литературы/5
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365. Grimm, Jacob (1785-1863). �acob Grimms Grammatik der hoch-
deutschen Sprache unserer Zeit : für Schulen und Privatunterricht / bearbei-
tet von �. Eiselein. – Constanz [�onstanz] : Verlagshandlung zu Belle-Vue, 
1843. – VI, 5-374 S.
Кочубинский, с. 624; WorldCat: 186935215.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 374, перекресл.:] 
№ 10.599;

3. [штамп на с. 374:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мармур. 

папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/33

366. Grisebach, August Heinrich Rudolph (1814-1879). Reise durch 
Rumelien und nach Brussa im �ahre 1839 : [in 2 Bd.] / von A. Grisebach. – 
Göttingen : bei Vandenhoeck und Ruprecht, 1841.
Bd. 1. – VI, 361, [1] S., 1 Taf. 
Bd. 2. – [2], 373, [1] S.

Чисельні прим. власн. та підкресл. у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. XIX ст. 
Кочубинский, с. 634; WorldCat: 13167321.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с. 
обох т., перекресл.:] № 10.859;

3. [штамп на ост. ненумер. с. обох т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; паперова наклейка 

на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/87

367. Grotefend, Georg Friedrich (1775-1853). Georg Friedrich 
Grotefend’s lateinische Grammatik für Schulen, nach Wenck’s Anlage umge-
arbeitet : [in 2 Bd.]. – 2. Aufl. – Franckfurt am Main : bei Franz Vorrentrapp, 
1817.
Bd. 1 : … welcher die Etymologie und Syntaxe nebst Vorerinnerungen 
enthält. – 1817. – IV, 411, [1] S.
Кочубинский, с. 623; WorldСat: 9190800.
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий мармур. 
папером; паперова наклейка на корінці; тоновані обрізи (колір – жовт.).
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Припл.: Wenck H. B. Helfr. Bernhard Wenck’s lateinische Grammatik für 
Schulen : [in 2 Bd.]. – 7. Aufl., durchaus umgearbeitet. – Franckfurt am Main, 
1816 (№ 731).

Григорович Грамматика/15

368. Guenther, Friedrich Joachim. Die deutsche Literatur in ihren 
Meistern : mit einer Auswahl charakteristischer Beispiele : Für gebildete Le-
ser / von Fried. �oach. Günther. – Halberstadt : Verlag von Frantz, 1853. – VIII, 
475, [1] S.
Кочубинский, с. 636; WorldCat: 496996326.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 475, перекресл.:] 
№ 10.934;

3. [штамп на с. 475:] 1948.
Видавнича обкладинка: папір. Пр. деф.: пошкоджені обкладинка 

та тит. арк.
Григорович История литературы/20

369. Gundulić, Ivan (1589-1638). Diana, i Armida : pjesanzi / slosceni 
po gosparu Givu Fr. Gundulichja. – U Dubrovniku : po Pet. Fran. Martecchini 
Slovotjesctiteglju, 1837. – 2, 5-17, [1] s.

Кочубинский, с. 639; WorldCat: 450623236.
Пров.:
[штампи на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Пр. деф.: нео-
брізаний; відсутні с. 3-4.
Припл.: 1) Gundulić I. U smart marie �alandrize: pjesan … – U Dubrovniku, 
1837 (№ 376); 2) Gundulić I. Pjesan visini privedroj Ferdinanda II. velikoga 
knesa od Toskane ... – U Dubrovniku, 1838. (№ 374); 3) Đurđevi� I. Marunko : 
scpotna-pjesan ... – U Dubrovniku, 1839. (№ 320); 4) Gunduli� I. Dubravka : 
prikasagne spjevano ... – U Dubrovniku, 1837 (№ 371); 5) Čubranovi� A. 
�eghjupka ... – U Dubrovniku, 1838 (№ 290); 6) Gunduli� I. Suse sina 
rasmetnoga, sedem pjednji pokornieh, i pjesan od velicjanstova boscieh … – 
U Dubrovniku, 1838 (№ 375); 7) Palmoti� �. D. Elena : poluscjalostivo 
prikasagne ... – U Dubrovniku, 1839 (№ 563); 8) Gunduli� Š. Suncjaniza ... – 
U Dubrovniku, 1840. (№ 377); 9) Gunduli� I. Gljubovnik sramescgliv ... – U 
Dubrovniku, 1838 (№ 372).

Григорович Славянская литература/28
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370. [Gundulić, Ivan (1588-1638)]. [Diela Ivana Gunduli�a] : [u 
2 knj.]. – [U Zagrebu] : [tiskom kr. povl. h. s. d. tiskarne Dra Ljudevita Gaja], 
[1844].
[�nj. 1] : [Ivana Gunduli�a Osman u dvadeset pievanjah : sa slikom piesnika i 
rie�nikom]. –137, [1] s. 

Відомості про автора та вихідні дані встановлено за бібілогр.
Кочубинский, с. 622; WorldCat: 317339972.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.5560;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 

коленкором; тисн. золотом на корінці. Пр. деф.: відсутні тит. арк., с. [2], 
XII, [2], 358 та один портрет. 

Григорович Cловари/33

371. Gundulić, Ivan (1589-1638). Dubravka : prikasagne spjeva-Dubravka : prikasagne spjeva-
no / po gosparu Givu Fr. Gundulichja prikasano ù Dubrovniku godiscta  
MDCXXVIII. – U Dubrovniku : po Pet. Franu Martecchini Slovotjesctiteglju, 
1837. – 69, [1] s.

WorldCat: 450630657.
Прим. власн. олівцем у тексті. 
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Gunduli� I. Diana, i Armida : pjesanzi ... – U Dubrovniku, 

1837 (№ 369).
Григорович Славянская литература/28

372. Gundulić, Ivan (1589-1638). Gljubovnik sramescgliv / gospara 
Giva Fr. Gundulichja. – U Dubrovniku : po Pet. Fran. Martecchini, 1838. – 
16 s.
COBISS.SR-ID: 196386060.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 16, перекресл.:] 
№ 11.111;

2. [штампи на с. 16:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Gundulić I. Diana, i Armida : pjesanzi ... – U Dubrovniku, 1837 
(№ 369).

Григорович Славянская литература/28
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373. Gundulić, Ivan (1589-1638). Ivana Gunduli�a Osman : u dvade-
set pievanjah ; sa slikom piesnika i riečnikom. – U Zagrebu : tiskom kr. povl. 
h.s.d. dra Ljudevita Gaja, 1844. – [2], XII, [4], 358, [2] s., 1 portr. – (Diela 
Ivana Gunduli�a ; knj. 1).
Кочубинский, с. 640; WorldCat: 805950089.

Чисельні прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 358, перекресл.:] 
№ 11.129;

3. [штамп на с. 358:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Cлавянская литература/43

374. Gundulić, Ivan (1589-1638). Pjesan visini privedroj Ferdinan-
da II. velikoga knesa od Toskane / gospara Giva Frana Gundulichja. – U Du-
brovniku : po Pet. Franu Martecchini, 1838. – 15, [1] s.
WorldCat: 42813761.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Gundulić I. Diana, i Armida : pjesanzi ... – U Dubrovniku, 1837 
(№ 369).

Григорович Славянская литература/28

375. Gundulić, Ivan (1589-1638). Suse sina rasmetnoga, sedem pjednji 
pokornieh, i pjesan od velicjanstova boscieh / gospodina Giva Frana Gunduli- / gospodina Giva Frana Gunduli-/ gospodina Giva Frana Gunduli- gospodina Giva Frana Gunduli-gospodina Giva Frana Gunduli-
chja ... od prie drugovdje, napokon dodi pritjesctene. – U Dubrovniku : po Pet. 
Fran. Martecchini, 1838. – 125, [1] s.
WorldCat: 444877408.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Gundulić I. Diana, i Armida : pjesanzi ... – U Dubrovniku, 1837 
(№ 369).

Григорович Славянская литература/28

376. Gundulić, Ivan (1589-1638). U smart marie �alandrize : pjesan / 
gospara Giva Fr. Gundulichja. – U Dubrovniku : po Pet. Fran. Martecchini 
Slovotjesctiteglju, 1837. – 2, 5-21, [1] s.
WorldCat: 61658485.
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Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Пр. деф.: 
необрізаний; відсутні с. 3-4.
Припл. до: Gundulić I. Diana, i Armida : pjesanzi ... – U Dubrovniku, 1837 
(№ 369).

Григорович Славянская литература/28

377. Gundulić, Šiško (Gundulić, Šišmundo ; ca 1634-1682). Suncja-
niza / prikasagne polusgjalostivo gospara Giva Sciscka Gondole. – U Dubrov- / prikasagne polusgjalostivo gospara Giva Sciscka Gondole. – U Dubrov- prikasagne polusgjalostivo gospara Giva Sciscka Gondole. – U Dubrov- polusgjalostivo gospara Giva Sciscka Gondole. – U Dubrov-polusgjalostivo gospara Giva Sciscka Gondole. – U Dubrov- gospara Giva Sciscka Gondole. – U Dubrov-gospara Giva Sciscka Gondole. – U Dubrov- Giva Sciscka Gondole. – U Dubrov-Giva Sciscka Gondole. – U Dubrov- Sciscka Gondole. – U Dubrov-Sciscka Gondole. – U Dubrov- Gondole. – U Dubrov-Gondole. – U Dubrov-. – U Dubrov- – U Dubrov-– U Dubrov-
niku : po Pet. Franu Martecchini, 1840. – 104 s.
COBISS.SR-ID: 40402439; COBISS.SI-ID 206906368; HR: 000148021.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Gunduli� I. Diana, i Armida : pjesanzi ... – U Dubrovniku, 1837 
(№ 369).

Григорович Славянская литература/28

378. Gurowski, Rafał (1716-1797). Mowa ... Gurowskiego kasztela-
na przemęckiego w senacie dnia 3. 8bris 1776. miana. – [Warszawa] : [Pija-
rzy?], [post 3. X. 1776]. – [4] s. ; 2° ; sign. : [ ]2.
Великодна, Ляшенко № 119; Кочубинский, с. 631; Estreicher XXII, s. 74.
Пров.: 

[прим. на с. [1]:] №32.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№ 264).

Григорович История/130

379. Gutsmann, Oswald (1727-1790). Windische Sprachlehre / Ver-
fasst von Oswald Gutsmann ... – 6. verb. Aufl. – �lagenfurt [�lagenfurt am 
Wörthersee] : gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. �leinmayr, 1829. – VI, 
7-108, [4] S.
Кочубинский, с. 624; WorldCat: 441116598.
Пров.:

1. [книготорговий ярлик на форзаці:] Книжный Магазинъ, 
совокупной старо и | новославянской Литературы Jосифа | Венедикта 
въ Вҍнҍ, на Мҍстҍ (плацу) | князя Льовковича № 1100. |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.627;

4. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; корінець 

пошкоджений.
Григорович Грамматика/61
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H

380. Hammer-Purgstall, Joseph von (1774-1856). Topographische 
Ansichten Gesammelt Auf Einer Reise in Die Levante : mit �upfern und �ar-
ten / von �oseph von Hammer. – Wien : bey Carl Schaumburg und comp., 
1811. – VIII, 190 S., 10 Taf.
Кочубинский, с. 628; WorldСat:257574752.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 190, перекресл.:] 
№ 10.727;

3. [штамп на с. 190:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович История/45

381. Hanka, Václav (1791-1861). Mluwnice polského gazyka podlé 
Dobrowského, / Wáclawa Hanky. – W Praze : tisk a papjr synůw Bohumila 
Háze, 1839. – XXIV, 161, [2], XXVI-XX s.
Кочубинский, с. 623; WorldСat: 444895993.

Прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. XX, перекресл.:] 
№ 10.573;

3. [штамп на с. XX:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/7

382. [Hanka, Václav (1791-1861)]. [Zbjrka neydáwněgšjch slownjků 
latinsko-českých, s obsahem neznámých slow w abecednjm pořádku česko-
latinským = Vetustissima vocabularia latino-boemica / wydána od Wácslava 
Hanky]. – [W Praze] : [v Arcibiskupské knihtiskárně], [1833]. – 439, [3] s., 
1 il.

Відомості про автора та відіхні дані встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 622; WorldСat: 311377029.
Пров.:

1. [запис власн. на зв. верхн. кришки палітурки:] № не достаетъ | 
Заглавнаго листа | и введения стр I-XVI. |;

2. [запис власн. на форзаці:] Zbirka | Neydawnegsich | slowniku | 
latinsko-českych, | wydana | Wáclawa Hanky | Vetustissima vocabularia | 
Latino-Boemica. | W Praze |1833. |;
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3. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

4. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. нумер. с., 
перекресл.:] № 10.972;

5. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Пр. деф.: 
відсутні тит. арк. та с. I-XVI.

Григорович Cловари/43

383. Hanke von Hankenstein, Johann Nepomuk Aloys (1756-1806). 
Rezension der ältesten Urkunde der Slavischen �irchengeschichte, Litteratur 
und Sprache, eines pergamentenen Codex aus dem VIII. �ahrhunderte ; Rezen-
sion der ältesten Urkunde der Slavischen �irchengeschichte, Litteratur und 
Sprache, eines pergamentenen Codex aus dem VIII. �ahrhunderte. – Ofen : 
gedruckt mit königlichen Pesther Universitäts-Schriften, 1804. – 64 S.
Кочубинский, с. 625; WorldCat: 504583852.

Прим. власн. та підкресл. у тексті.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 64, перекресл.:] 
№ 10.649;

3. [штамп на с. 64:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; паперова наклейка та тисн. 
золотом на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/83

384. Hanuš, Ignác Jan (1812-1869). Die Wissenschaft des slawischen 
Mythus im weitesten : den altpreussisch-lithauischen Mythus mitumfassen-
den sinne : nach quellen bearbeitet, sammt der Literatur der slawisch-preussi-
schlithauischen Archäologie und Mythologie / als ein Beitrag zur Geschichte 
der Entwicklung des menschlichen Geistes entworfen von Dr. Ignaz �ohann 
Hanusch. – Lemberg [Львів] ; Stanislawów [Івано-Франківськ] ; Tarnow 
[Tarnów] : Verlag von �oh. Millikowski, 1842. – XX, 432 S.
Кочубинский, с. 632; Estreicher XIX, t. 2, s. 108; WorldCat: 707692850.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. 432, перекресл.:] 
№ 10.786;

3. [штамп на c. 432:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/14

385. Harles, Theophilus Christophorus (1738-1815). Theophili Chris-Theophili Chris- Chris-Chris-
tophori Harles antologia graeca prosaica. – Norimbergae [Nürnberg] : sumtu 
�o. Adami Stein, 1781. – [4], 336, [92] p. ; 8º ; sign. : []2, A-Z8, Aa-Bb8, Cc6, 
Dd8. 
Кочубинский, с. 638; WorldCat: 495288431.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.068;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович История литературы/53

386. Hartung, Johann Adam (1801-1867). Griechische Schul- Gram-
matik / von �. A. Hartung. – Halle [Halle an der Saale] : Verlag der Buchhand-
lung des Waisenhauses. – 1840. – XII, 454 S.
Кочубинский, с. 624; WorldСat: 20662499.

Прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 454, перекресл.:] 
№ 10.623;

3. [штамп на с. 454:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – коленкор; паперова наклейка на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/59

387. Hattala, Martin (1821-1903). Úvaha о Ф. Буслаева Опыт исто-vaha о Ф. Буслаева Опыт исто- о Ф. Буслаева Опыт исто-
рической грамматики русского языка. Москва 1858 / sepsal M. Hattala. – 
V Praze : tiskem Antonína Renna u «Třech Lip.», 1862. – 56 s. – Окр. відб.: 
Časopis musea král. českého, 1862, I, II, IV.

Кочубинский, с. 626.
Пров.:
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1. [штамп на зв. тит. арк., заклеєний:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬ ЕВ  СКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 56, перекресл.:] 
№ 10.662;

3. [штамп на с. 56:] 1948.
Видавнича обкладинка (част. реставрована): папір. 

Григорович Грамматика/96

388. Hene, Franz Xaver (Bishop of Dulcinea). Beyträge zur Dacis-
chen Geschichte : nebst lytographierter Abbildung einiger merkwürdiger Mo-
numente des Alterthums auf 9 Tafeln / von Franz Xav. Hene. – Hermannstadt 
[Sibiu] : Druck und Berlag des Martin v. Hochmeister, 1836. – [6], 205, [3] S., 
9 Taf.
Кочубинский, с. 628; WorldСat: 29098740.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на зв. табл. 9, 
перекресл.:] № 10.738;

3. [штамп на зв. табл. 9:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович История/44

389. Herbinius, Johannes (1632-1676/1679). Religiosae �ijovienses 
cryptae, sive �ijovia subterranean : in quibus labyrinthus sub terra, etin eo 
emortua, à fexcentis annis, divorum atque Heroum graeco-ruthenorum, et nec 
dum corpora, ex nomine atque ad oculum, / è ΠΑΤΕΡΙΚΩ Sclavonica detegit. 
M. �oannes Herbinius. – �enae : imprensis Martini Hallervordi. Literis �oannis 
Nisii, 1675. – [14], 178 p., 4 ill. ; 8º ; sign. : []2, )(4, A2-8, B-L8, M4.
WorldCat: 46329124. 
Пров.: 

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 178, перекресл.:] 
№ 10.769;

2. [штамп на с. 178:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий 

шкірою; паперова наклейка на корінці; тоновані обрізи (колір – сірий). 
Вкладена реставрована ч. карти. Пр. деф.: відсутні арк. А1 та іл.
Припл. до: Philippe de Cypre. Philippi Cypii … Chronicon ecclesiae 
Graecae ... – Lipsiae ; Francofirti, 1687 (№ 570).

Григорович История/86



Видання латинського шрифту 237

390. Hermann, Karl Friedrich (1804-1855). Lehrbuch der griechi-
schen Staatsalterthümer, aus dem Standpucte der Geschichte / entworwen von 
Dr. �arl Friedrich Hermann. – 2. mehrfach veränderte und vermehrte Auf-
lage. – Heidelberg : in der akademischen Buchhandlung von �. C. B. Mohr, 
1836. – XV, [1], 451, [1] S.
Кочубинский, с. 628; WorldСat: 18592446.

Чисельні прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [овальний штамп на тит. арк.:] JB (?);
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 

перекресл.:] № 10.725;
4. [штамп на зв. ост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – дерматин; наклейка на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович История/42

391. Hesselberg, Heinrich Friedrich Ludwig (1792-1848). Lettische 
Sprachlehre, / verfasst von Heinrich Hesselberg … : eine von der Allerhöchst 
bestätigten lettisch-literarischen Gesellschaft gekrönte und auf �osten dersel-
ben gedruckte Preisschrift. – Mitau [�elgava] : Gedruckt bei �ohann Steffenha-
gen und Sohn, 1841. – VIII, 151, [1] S. 
Кочубинский, с. 623.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 151, перекресл.:] 
№ 10.575;

3. [штамп на с. 151:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мармур. 

папером; корінець та кутики – дерматин; наклейка на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович Грамматика/9

392. Hezel, Wilhelm Friderich (1754-1824). Wilhelm Friderich 
Hezel’s … Anweisung zur Arabischen Sprache bey Ermangelung alles münd-
lichen Unterrichts nach des Verfassers Erleicht. Arabischer Grammatik und 
Chrestomathie : [in 2 Th.]. – Leipzig : bey Adam Friedrich Böhme. – 1784-
1785.
Th. 1. – 1784. – [16], 268 S. ; 8º ; sign. : X8, A-Q8, R6.
Th. 2 : … welcher ein Glossarium über die oben erklärten auserlesenen 
arabischen Texte enthält. – 1785. – [2], 142 S.  ; 8º ; sign. : []1, A-H8, I7.
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Кочубинский, с. 624.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського лицея на с. 142 другого т., 
перекресл.:] № 10.629;

3. [штамп на с. 142 другого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий 

фіолетовим коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 
Перший та другий т. сплет. в одну од.

Григорович Грамматика/63

393. Hippocrate (460-377 a. ae. n.). Ιπποκράτης αφορισμοί. Hippocratis 
aphorismi : variorum auctorum maxime Hippocratis et Celsi locis parallelis 
illustrati. Subiiciuntur Celsi sententiae / studio et cura Theodori �anssonii ab 
Almeloveen ... – Lipsiae [Leipzig] : impensis Io. Paul. �rausii ..., 1756. – [12], 
181, [37], 32 p. ; 8º ; sign. : A-Y6.
Кочубинский, с. 638; WorldCat: 690852174.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 32, перекресл.:] 
№ 11.077;

3. [штамп на с. 32:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; наклейка та тисн. золотом 
на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович История литературы/62

394. Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro čechy, mora-o potřebě jednoty spisowného jazyka pro čechy, mora- potřebě jednoty spisowného jazyka pro čechy, mora-potřebě jednoty spisowného jazyka pro čechy, mora-řebě jednoty spisowného jazyka pro čechy, mora-ebě jednoty spisowného jazyka pro čechy, mora-ě jednoty spisowného jazyka pro čechy, mora-jednoty spisowného jazyka pro čechy, mora- spisowného jazyka pro čechy, mora-spisowného jazyka pro čechy, mora-ého jazyka pro čechy, mora-ho jazyka pro čechy, mora- jazyka pro čechy, mora-jazyka pro čechy, mora- pro čechy, mora-pro čechy, mora- čechy, mora-echy, mora-, mora-mora-
wany a slowáky / [hrsg. �osef �akub �ungmann]. – W Praze : w kommissí u 
�ronbergra i Řiwnáče, 1846. – VIII, 240, [4] s. – (Spisů musejních : čis. 22).
Кочубинский, с. 637; NKC ČR: 001081078; WorldCat: 9767348; WorldCat: 
162910047.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 
Припл.: Zpráwa o sjezdu slowankém (Wýjimek z Časopisu českého Museum 
roč. XXII, dílu II, sw. 1). – W Praze, 1848 (№ 747).

Григорович История литературы/24
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395. Holly, Ján (1785-1849). Cirillo-Metodiada Wiťazská Baseň w 
šesti Spewoch / od Gana Hollého ; s pripogenim životopisem svatich Cirilla a 
Metóda. – W Buďiňe [Budapest] : literami �rál. Univers. tlačárňe, 1835. – [6], 
163, [3] s.
Кочубинский, с. 641; WorldCat: 444897777.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. c., 
перекресл.:] № 11.165;

3. [штамп на ост. ненумер. c.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 

папером. 
Григорович Славянская литература/79

396. Homer (VIII s. a. ae. n.). Homérowa Iliada / Přeloženjm 
�. Wlčkowského [i. e. �ana B. �osefa Vlčeka]. – W Praze : tiskem a nákladem 
�ana Spurny, 1842. – VIII, 440, [4] s., 1 portr., 1 m.
Кочубинский, с. 640; WorldCat: 320685238.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.133;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 
Григорович Славянская литература/47

397. Homer (VIII s. a. ae. n.). Homérowa Odyssea / přeložena od 
Ant. Lišky. – W Praze : nákladem wydawatelstwa klassiků, 1844. – [14], 
356 s. – (Překlady klassiků wšech národů a časů, wěd a umění / Obstarané 
wydawarelstwem Biblioteky klassiků ; č. 4 : Překladů z řeckého ; č. 2).
Кочубинский, с. 640; WorldCat: 320692008.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 356, перекресл.:] 
№ 11.132;

3. [штамп на с. 356:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 
Григорович Cлавянская литература/46
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398. [Horvát, István (1784-1846)]. Das Verhältniss Croatiens zu Un-
garn. Eine Erläuterung der Stephan V. Horvath’schen Unterjochungsgeschich-
te Croatiens durch Ungarn. – Zweite, unverändertr Auflage. – Leipzig : Georg 
Wigand’s Verlag, 1846. – IV, 116 S.
Кочубинский, с. 634; WorldCat: 70360550.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 116, перекресл.:] 
№ 10.855;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ;

3. [штамп на с. 116:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/83

399. Horvát, István (1784-1846). Ueber Croatien als eine durch Un-
terjochung erworbene ungarische Provinz und des �önigsreichs Ungarn wirk-
lichen Theil / von Stephan von Horvát. – Leipzig : bei �arl Franz �öhler, 
1844. – VI, 108 S.
Кочубинский, с. 634; WorldCat: 24802920.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 108, перекресл.:] 
№ 10.839;

3. [штамп на с. 108:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – коленкор; паперова наклейка на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/67

400. Hupel, August Wilhelm (1737-1819). Ehstnische Sprachlehre für 
die benden Hauptdialekte den revalschen und dörptschen nebst einem voll-
ständigen ehstnischen Wörterbuche. – Mitau [�elgava] : �. F. Steffenhagen und 
Sohn, 1818. – [20], 182, 650 S.
Кочубинский, с. 622; WorldСat: 6774736.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею с. 650, перекресл.:] 
№ 10.5561;

3. [штамп на с. 650:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Корінець частково пошкоджений.

Григорович Словари/34

I

401. Igor Swatoslawić : hrdinsky zpiew o taženj proti polowcům / od 
Waclawa Hanky = Igor Swatslawitsch : heldengesang vom zuge gegen die 
Polowzer = Слово о полку Игореве. Slovo o polku Igoreve : sloviamon la-= Слово о полку Игореве. Slovo o polku Igoreve : sloviamon la-Slovo o polku Igoreve : sloviamon la- o polku Igoreve : sloviamon la-o polku Igoreve : sloviamon la- polku Igoreve : sloviamon la-polku Igoreve : sloviamon la- Igoreve : sloviamon la-Igoreve : sloviamon la-: sloviamon la-sloviamon la- la-la-
tinskago pisma. – W Praze : u Haze, �rausse, Endersa, 1821. – XII, 80 s.
Кочубинский, с. 641; WorldCat: 38565807.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. 80, перекресл.:] 
№ 11.160;

3. [штамп на c. 80:] 1948.
Видавнича обкладинка (частково пошкоджена): папір. 

Григорович Cлавянская литература/74

402. Ilić Oriovčanin, Luka (1817-1878). Narodni slavonski običaji / 
sabrani i popisani po Luki Ili�u. – U Zagrebu : kod Franje Suppana, kr. pov. 
knjigotiskara i knjigotèržca, 1846. – XIV, 15-316, [4] s.
Кочубинский, с. 640; COBISS.SR-ID: 154861575.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.138;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тоновані обрізи.
Григорович Славянская литература/52

403. Irenèo della Croce (1627-1713). Istoria antica e moderna della 
città di Trieste celebre colonia di cittadini romani : con moltiplicità di 
erudizioni documenti autentici, pubblici monumenti relativi all’epoca della sua 
fondazione alle vicende del suo governo ed alle gloriose gesta dè suoi cittadini : 
[in 2 t.] / compilata dal p. Ireneo della Croce e ridotta all’ortografia moderna 
in qualche parte essenzialmente modificata ed accresciuta di notizie storiche 
sull’ingrandimento del suo commercio in questi ultimi tempi dall’Agapito 
Istriano. – Trieste : dalla tipografia di Gasparo Weis, 1820.
T. 1. – 206 p.
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T. 2. – [2], 229, [1], 3-6 p., 1 ill.
Кочубинский, с. 627; WorldСat: 799247831.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першого т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВ-
СКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 229 другого т., 
перекресл.:] № 10.701;

3. [штамп на с. 229 другого т.:] 1948. 
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи. Пр. 
необрізаний. Два т. сплет. в одну од. 

Григорович История/18

404. Iskra : zabavni sastavci od više domorodnih spisateljah / izdao 
Ivan Havliček. – U Zagrebu : tiskom k. p. h. s. d. tiskarnice Dra. Ljudevita 
Gaja, 1846. – [4], 270, [2] s., 1 portr.
Кочубинский, с. 641; WorldCat: 444661614.

Чисельні прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 11.189;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – дерматин; крапчаті обрізи.
Григорович Славянская литература/103

405. [Ivanišević, Ivan (1608-1665)]. [�itta cvitya / razlikova gosp: 
Ivana Ivaniscevichia, vlast Brasckoga]. – [Brescia] : [pri Marku Ginàmmu], 
[1642]. – 83-142, [2], 146-189, 192-303, 307-315, 322-333 [i. e. 321-332] s. ; 
sign. : �2-8, L8, M7, N-T8, V2-6, X2-7.
Кочубинский, с. 640; HR: 000049792; IT: 131508; WorldCat: 311410755. 

Прим. власн. олівцем у тексті.
Пров.:

1. [штамп на с. 84:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. 333 [тобто 332], 

перекресл.:] № 11.158;
3. [штамп на c. 333 [тобто 332]:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон. Пр. деф.: верхн. 
кришка палітурки пошкоджена; арк. кн. частково реставровані; відсутні 
корінець, тит. арк., с. 1-82, 304-305 [тобто 303-304], 316-321 [тобто 315-
320], 334-335 [тобто 333-334].

Григорович Славянская литература/72
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406. Izviestje i računi Družtnva za poviest i starine �ugoslavenske u god. 
1858 i 1859. – U Zagrebu : brzotiskom Dragutina Albrecht, 1860. – 29, [1] s.
Кочубинский, с. 639.
Пров.:

1. [штампи на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 29, перекресл.:] 
№ 11.104;

3. [штамп на с. 29:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір.

Григорович Славянская литература/21

J

407. Jezbera, František Jan (1829-1901). Rusové, Srbové, Poláci a 
Čechové s ostatními Slovany : s povyjasněním nevzájemného a nepravého 
vzhledu některých listův českých na polsko-ruskou záležitosť / napsal a vydal 
F. �. �ezbera. – V Praze : nákladem spisovatelovým, 1863. – [2], X, 76 s.
Кочубинский, с. 639; NKC ČR: 002130668.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 76, перекресл.:] 
№ 11.144;

3. [штамп на с. 76:] 1948.
Видавнича обкладинка: папір. Пр. необрізаний. 

Григорович Славянская литература/58

408. Jezierski, Jacek (1722-1805). Traktaty polskie z sąsiednimi mo-
carstwy zawarte od roku 1618. iak naykródziey by� mogło w samych istot-
niejszych punktach zebrane, z �onstytucyi wyięte / z przydatkiem niektórych 
wiadomości innych autorów, dla seymuiących wypisane y do druku ... przez 
�. W. �ezierskiego ... podane. – w Warszawie : nakładem i Drukiem Michała 
Grölla, �sięgarza Nadwornego �. �. Mci, [1789]. – [2], XVI, 3-173 [i. e. 171], 
[3] s. ; 8° ; sign. : [*]8, A-�8, L7.

Великодна, Ляшенко, № 140; Estreicher XV-XVIII, t. 18, s. 548.
Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 

Пров.: 
1. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 

УНИВЕРСИТЕТА;
2. [прим. на верхн. кришці оправи, олівцем:] 41;
3. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новросійського ун-ту на с. 173 

[тобто 171], на ост. с., перекресл.:] 32948;
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4. [штамп на ост. с.:] 1948.
Оправа сучасна виданню; цільна: папір; корінець пошкоджений.

Григорович История/157

409. Jordan, Jan Petr (1818-1898). Grammatik der wendisch-serbi-
schen Sprache in der Oberlausitz / im Systeme Dobrowsky’s abgefasst von 
�. P. �ordan. – Prag : in Commission bei Friedrich Ehrlich, 1841. – [2], 204, 
[4] S.
Кочубинский, с. 626; WorldCat: 311348353.

Прим. власн. олівцем у тексті.
Пров.:

1. [штамп на об. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцея на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.665;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 
Григорович Грамматика/99

410. Jovanović, Evgenije (Иоаннович, Еугений ; 1802-1854). 
Grammatica linguae ecclesiastico-slavicae / auctore Eugenio �oannovics = 
Грамматика церковно-славянскаго языка / cочинение Еугения Иоаннови-
ча. – Viennae [Wien] : sumptibus Alberti A. Venedikt, 1851. – [8], 375, [1] p.

Кочубинский, с. 624; WorldСat: 249244442.
Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 375, перекресл.:] 

№ 10.616;
3. [штамп на с. 375:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 

Григорович Грамматика/50

411. Jungmann, Josef Jakub (1773-1847). Historie literatury České : 
aneb sausatawný přehled spisů Českých, s krátkau historij národu, oswícení a 
jazyka / pracj �osefa �ungmanna ... – W Praze : pjsmem Antonina Straširypky, 
1825. – [4], IV, [8], 703, [1] s.

WorldCat: 3880449.
Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
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2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-нв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-ішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-шельєвського ліцею на ост. ненумер. с., пе-євського ліцею на ост. ненумер. с., пе-вського ліцею на ост. ненумер. с., пе-ького ліцею на ост. ненумер. с., пе-кого ліцею на ост. ненумер. с., пе-іцею на ост. ненумер. с., пе-цею на ост. ненумер. с., пе-ю на ост. ненумер. с., пе- на ост. ненумер. с., пе-т. ненумер. с., пе-. ненумер. с., пе-
рекресл.:] № 10.933;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-

мур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; крап-
чаті обрізи.

Григорович История литературы/2а

412. Jungmann, Josef Jakub (1773-1847). �osefa �ungmanna historie 
literatury České : aneb : sausatawný přehled spisu Českých s krátkau historií 
národu, oswícení a jazyka. – Druhé wydání (nákladem Českého museum čislo 
XXXII). – W Praze : w kommissí kněhkupectwi F. Řiwnáče, 1849. – VI, 526, 
[2], 529-771, [1] s., 1 l. il.
Кочубинский, с. 636; WorldCat: 64115555.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.:

1. [запис власн. на верхн. форзаці:] Josef Jungmann | Historya | 
Literatury České |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.047; № 10.901;

[штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – дерматин; крапчаті обрізи. Пр. 
складається з двох частин, сплетений невірно.

Григорович История литературы/2

413. Jungmann, Josef Jakub (1773-1847). �osefa �ungmanna, Sebrané 
spissy weršem i prosau. – W Praze : w rommissj u �ronbergra i Řiwnáče, 
1841. – [2], VI, [2], 397, [1] s. – (Nowočeská biblioteka ; č. 1).
WorldCat: 23560327.

Прим. власн. олівцем у тексті.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.654;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 
Григорович Грамматика/88
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414. Jungmann, Josef Jakub (1773-1847). �osefa �ungmanna 
Slowesnost aneb, Náuka o wýmluwnosti prosaické, básnické i řečnické : se 
sbírkau příkladů newázané i wázané řeči. – 2., opr. a rozmnožené wyd. – 
W Praze : w kommissí u �ronbergra a Řiwnáče, 1845. – XXX, 836 s. – 
(Nowočeská biblioteka ; č. 5).
Кочубинский, с. 641; NKC ČR: 01103145.

Прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. 
XIX ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 836, перекресл.:] 
№ 11.179;

3. [штамп на с. 836:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Корешок 
частково відкріпл.

Григорович Славянская литература/93

415. Juška, Jonas (Юшкевич, Иван Васильевич ; 1815-1886). 
�ałbos lëtuviszko lëżuvo ir lëtuviszkas straszimas arba ortograpija. – Pe- – Pe-– Pe-
terburge [Санкт-Петербург] : spaustuvėje Moksłu Akademijos, 1861. – 56, 
[2] p. – Окр. відб. : Известия II Отд. император. Акад. наук, т. 10. 

Кочубинский, с. 626; Kantautas № 7824.
Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 

Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 56, перекресл.:] 

№ 10.679;
3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером; корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/113

K

416. Kačić-Miošić, Andrija (1704-1760). Andrie �ači�a Razgovor 
ugodni naroda Slovinskoga ; u komu se ukazuje početak, i sverha �raljah  
Slovinskih, koji puno vikovah vladaše svim Slovinskim deržavam, i različitim’ 
pismam’ od �raljah, Banah, i Slovinskih Vitezovah : [u 2 kn.] / izdao  
Venceslav �uraj Dunder. – U Beču [Wien] : �. Venedikta Slavenska  
�njigarnica, 1836. – (Serbsko-dalmatinske viteške narodne pjesme ; kn. 1, 2).
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�n. 1. – X, 416 s. 
�n. 2. – [4], 382 s. 

Кочубинский, с. 640; WorldCat: 444936822.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк. першої кн.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. 382 другої кн., 
перекресл.:] № 11.155;

3. [штамп на c. 382 другої кн.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Дві книги 
сплет. в одну од.

Григорович Славянская литература/69

417. Kačić-Miošić, Andrija (1704-1760). �orabglicza pisma Svetoga 
i svih vikovah svita dogagiaijh poglavitih u dva poglavja razdigliena. �edno 
pocimglie od počela Svita, do porogegna Issussova ; druggo od porogegna 
Issussova do godisctaa 1760. Prinescena iz kgnigah Latinskih, Talianski, i iz 
�ronikah Pavla Vitezovichia u �esik Bosanski / po Fra Andrii �acichiu iz Bri-
sta.  – U Dubrovniku : po Antunu Martekini utiscteniko, 1833. – 520 s.
Кочубинский, с. 630; WorldСat: 251220931.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 520, перекресл.:] 
№ 11.006;

3. [штамп на с. 520:] 1948.
Палітурка сучасна виданню: цільна: картон; обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 
Григорович История/99

418. Kadavý, Jan (1810-1883). Wzájemnost we příkladech mezi Čechy, 
Morawany, Slowáky, Slezáky i Lužičany / od �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu-, Slowáky, Slezáky i Lužičany / od �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu-Slowáky, Slezáky i Lužičany / od �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu-́ky, Slezáky i Lužičany / od �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu-ky, Slezáky i Lužičany / od �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu-, Slezáky i Lužičany / od �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu-Slezáky i Lužičany / od �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu-́ky i Lužičany / od �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu-ky i Lužičany / od �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu- i Lužičany / od �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu-i Lužičany / od �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu- Lužičany / od �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu-Lužičany / od �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu-žičany / od �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu-ičany / od �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu-čany / od �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu-any / od �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu- / od �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu-/ od �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu-od �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu- �ana �adawé ho. – W Pešti [Bu-�ana �adawé ho. – W Pešti [Bu- �adawé ho. – W Pešti [Bu-�adawé ho. – W Pešti [Bu-ého. – W Pešti [Bu-Bu-
dapest] : tiskem �osefa Beimela, 1843. – 94 s.
WorldCat: 320678614.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 94, перекресл.:] 
№ 11.112;

2. [штампи на с. 94:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Rozličné básňe hrdinské, elegiacké a lirické z Wirgilia, Teokrita, 
Homéra, Owidia, Tirtea, a Horáca ... – W Trnawe [Trnava], 1824 (№ 626). 

Григорович Славянская литература/29
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419. Kampeljk, František Cyril (1805-1872). Čechoslowan, čili národ-
nj gazyk w Čechách, na Morawě, we Slezku a Slowensku / od Františka Cyrila 
�ampeljka. – W Praze : tiskem a nákladem �ana Host. Pospjšla, 1842. – [4], 
X, 11-224, [4] s.
Кочубинский, с. 623; WorldСat: 6166090.

Прим. власн. олівцем у тексті. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.592;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Помилки 
палітурки: с. VII-VIII вплет. після тит. арк.

Григорович Грамматика/26

420. Kanižlić, Antun (1699-1777). �amen pravi smutnye velike illiti 
pocsetak, i uzrok istiniti rastavlyenya cerkve istocsne od zapadne / po ... Antu- ... Antu-... Antu-
nu �anislichu nyihove excellencie prisvitloga gospod : biskupa Zagrebacsko-
ga svete stolice u poxegi naregyene visce od dvadeset godinah consistorialu ; 
nigdascnye pako druxbe isusove misniku, �urve Pokoinomu, za xivota obilato 
ispisan ... – U Osiku : kod Ivana Martina Divalta, 1780. – [20], 907, [1] p. ; 4° ; 
sign. : a-b4, c2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaaa-Zzzz4, Aaaaa-Xxxxx4, Yyyyy2.
Кочубинский, с. 627; WorldCat: 488172847.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 907, перекресл.:] 
№ 10.693;

3. [штамп на с. 907:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкірою; 

тисн. золотом на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович История/10

421. Karadžić, Vuk Stefanović (1787-1864). Wuk’s Stephanowitsch 
�leine serbische Grammatik verdeutscht und mit einer Vorrede von �acob 
Grimm. Nebst Bemerkungen über die neueste Auffassung langer Heldenlieder 
aus dem Munde des serbischen Volks, und der Uebersicht des merkwürdigsten 
jener Lieder / von �ohann Severin Vater. – Leipzig ; Berlin : bei G. Reimer, 
1824. – [8], LXXII, 104 S.
Кочубинский, с. 624;  WorldCat: 47417446.

Прим. власн. олівцем у тексті. 
Пров.:
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1. [запис власн. на верхн. форзаці, перекресл.:] W.  Hachorowicz;
2. [запис власн. на верхн. форзаці:] В Гр.;
3. [розлогий запис нім. мовою на верхн. форзаці];
4. [розлогий запис на нижн. форзаці:] … До сих бо временъ въ 

свето мъ Божjем | писму, и во всяких преводах наших, въ ни- | кових 
(?) мнетех вного жит (?) ричев, а мало | разума; чужете шум вногих 
нескладних, | превращених побламаних риечь: а разум- | ит вих и 
душнице никанових польза | из ньих изнет тит возможно. | Славянская 
Грамм. Серблянина? См. Калайд. | I. E. Ђ. стр. 121, 122 примѣч. 107. |;

5.  [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ;

6.  [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 104, перекресл.:] 
№ 10.618;

7. [штамп на с. 104:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 

папером; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/52

422. Kašić, Bartolomej (1575-1650). Ritual rimski / istomaccen slo- istomaccen slo-istomaccen slo-
vinski po Bartolomeu �assichiu = Rituale romanum Urbani VIII Pont. Max 
iussu editum illyrica lingua. – V Riimu [Roma] : iz Uticstenicae Spet: Skuppa 
od Razplodyenya S. Vierrae, 1640. – [36], 71, [1], 450, [2] s. : il. ; 4° ; sign. : 
[]1, †3, ††4, †††4, ††††4, †††††2, a-h4, i1, k2-4, A-Z4, Aа-Zz4, Aaa4, Bbb2.
Кочубинский, с. 640; COBISS.SR-ID: 70651404.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 450, перекресл.:] 
№ 11.131;

3. [штамп на с. 450:] 1948.
Палітурка ХІХ ст.; складова: картон, обтягнутий мармур. 

папером; корінець та кутики – дерматин; паперова наклейка на корінці; 
крапчаті обрізи. Пр. частково необрізаний.

Григорович Славянская литература/45

423. Katančić, Matija Petar (1750-1825). De Istro eiusque adcolis 
commentario in qua autochthones Illyrii ex genere Thracio advenae item 
apud Illyrios a primis rerumpublicarum temporibus ad nostram usque aetatem 
praesertim quod originem linguam et literaturam eorumdem spectat deducuntur 
autore Math. Petro �atancsich … – Budae [Budapest] : typis Regiae Universi-Petro �atancsich … – Budae [Budapest] : typis Regiae Universi- �atancsich … – Budae [Budapest] : typis Regiae Universi-�atancsich … – Budae [Budapest] : typis Regiae Universi- … – Budae [Budapest] : typis Regiae Universi-… – Budae [Budapest] : typis Regiae Universi- – Budae [Budapest] : typis Regiae Universi-– Budae [Budapest] : typis Regiae Universi-Budae [Budapest] : typis Regiae Universi- [Budapest] : typis Regiae Universi-Budapest] : typis Regiae Universi-] : typis Regiae Universi- : typis Regiae Universi-: typis Regiae Universi-typis Regiae Universi- Regiae Universi-Regiae Universi- Universi-Universi-
tatis Pestinensis, 1798. – [8], 325, [3] p. ; 4° ; sign. : []4, A-Z4, Aa-Ss4.
Кочубинский, с. 632; IT: 121371.
Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.:
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1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.777;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
тоновані обрізи (колір – жовт.); ляссе.

Григорович Бытовые/5

424. Katančić, Matija Petar (17501-1825). Fructus auctumnales in iu- auctumnales in iu-auctumnales in iu- in iu-in iu- iu-iu-
gis Parnassi Pannonii maximam partem lecti Latia et Illyrica cheli decori / vate 
Math. Petro �atanchich ... – Zagrabiae : typis episcopalibus, 1794. – [2], 78, 
[2] p. ; 8° ; sign. : []1, A-E8.
Кочубинский, с. 641; WorldCat: 438896756.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 78, перекресл.:] 
№ 11.186;

3. [штамп на с. 78:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон. 

Григорович Славянская литература/100

425. Katona, Istvan (1732-1811). Historia critica regum Hungariae 
stirpis Adrianae [-stirpis Austriacae], : ex fide domesticorum et exterorum 
scriptorum : [in 42 t.] / concinnata a Stephano �atona ... – Pestini [Budapest] : 
sumptibus Ioannis Michaellis Weingand, et Ioannis Georgii �oepf …, 1779-
1817. 

T. 2 : Complectens res gestas Andreae I. Belae I. Salomonis, Geisae 
I. S. Ladislai. – 1779. – [32], 756, [12] p. ; 8º ; sign. : )(8, )(8, A-Z8, Aa-Zz8, 
Aaa-Bbb8.

T. 3 : Complectens res gestas Colomani, Stephani II. Belae II. Ge- 3 : Complectens res gestas Colomani, Stephani II. Belae II. Ge-3 : Complectens res gestas Colomani, Stephani II. Belae II. Ge- II. Belae II. Ge-II. Belae II. Ge-Belae II. Ge- II. Ge-II. Ge-
isae II. – 1780. – [16], 750, LXVIII, [12] p. ; 8º ; sign. : )(8, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa2, 
a-e8.

T. 6 : Complectens res gestas Belae IV. Post abitum tartarorum Stepha- 6 : Complectens res gestas Belae IV. Post abitum tartarorum Stepha-6 : Complectens res gestas Belae IV. Post abitum tartarorum Stepha- IV. Post abitum tartarorum Stepha-IV. Post abitum tartarorum Stepha-
ni V. Ladislai IV. Andreae III. – Buda [Budapest] : typis Regiae Universitatis, 
1782. – [8], 1253, [19] p. ; 8º ; sign. : []1, )(3, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Zzz8, Aaaa-
�kkk8, Llll4.
Кочубинский, с. 629; WorldCat: 690623893.
Прим. власн. у тексті. 
Пров.: 

1. [записи влаcн. на форзацах другого та третього т.:] № 13 |; 
Inscriptus | Eleneha Librorum | Antonii Szalay |;
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2. [запис влаcн. на тит. арк. другого та третього т.:] Comp. P. 
Aloysius | Szent Miklósi O. S. Bened. |;

3. [запис власн. на форзаці шостого т.:] Inscriptus Bibliotheca ... |;
4. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
5. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с. всіх т., 

перекресл.:] № 10.748;
6. [штамп на ост. с. всіх т.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 
шкірою; тисн. золотом та паперова наклейка на корінці; тоновані обрізи 
(колір – червон.).

Григорович История/65

426. [Kaznačić, Ivan Antun (1758-1850)]. A perpetua onoranza del Pa-
dre Franc. M. Appendini delle scuole pie, direttore generale dei ginnasii della 
Dalmazia e del liceo-convitto di Zara. – Ragusa [Dubrovnik] : coi tipi di Pietro 
Francesco Martecchini, 1838. – 72 p.

Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 630; HR: 000165144.
Пров.: 
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 72, перекресл.:] 

№ 11.007;
3. [штамп на с. 72:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мар-
мур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович История/100

427. Kind, Karl Theodor (1799-1868). Neugriechische Chrestomathie, 
mit grammatischen Erläuterungen und einem Wörterbuche : Prosa und Poe- : Prosa und Poe-: Prosa und Poe-
sie / herausgegeben von Theodor �ind. – Leipzig : Baumgärtners Buchhand-
lung, 1835. – XXIV, [2], 258, [2] S.

Кочубинский, с. 637; WorldCat: 15849317.
Прим. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.

Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 

с., перекресл.:] № 11.065;
3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером; корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи.

Григорович-История литературы/50
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428. [Klácel, František Matouš (pseud. : J. P. Jordan ; 1808-1882)]. 
Ferina lišák z kuliferdy a na klukově čili kratičká historye zlopověstných kousků 
starého Reineke / již vydal dle mnohých rukopisů slovanskych �. P. �ordan. – V 
Lipsku [Leipzig] : v expedicí letopisu slovanských, 1845. – [2], II, 283, [1] p.

Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 641; NKC ČR: 001568569; WorldCat: 162486931.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.187;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Славянская литература/101

429. Kleemann, Nikolaus Ernst (1736-1801). Nikolaus Ernst �lee-
manns Reisen von Wien über Belgrad bis �ilianova, durch die Butschiack-
Tartarey über Cavschan, Bender, durch die Nogeu-Tartarey in die Crimm, 
dann von �affa nach �onstantinopel, nach Smirna und durch den Archipela-
gum nach Triest und Wien, in den �ahren 1768. 1769. und 1770. Nebst einem 
Anhange von den besondern Merkwürdigkeiten der crimmischen Tartarey. – 
Zweyte und vermehrte Auflage mit vielen �upfern. – Leipzig : Verlegts �ohann 
Paul �rausz, 1773. – [8], 280 S., 9 Taf. ; 8º ; sign. : )(4, A-R8, S4.
Кочубинский, с. 629; WorldcCat: 23625038.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [запис власн. на тит. арк.:] Наркиза Чупина;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 280, перекресл.:] 

№ 10.764;
4. [штамп на с. 280:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тоновані обрізи (колір – 
червон.).

Григорович История/81

430. Kleine Erzählungen : zum Gebrauche der Landschulen in den 
kaiserl königl. Staaten = Male povésti : sa şhole na kmétih po zesarskih 
kraljévih deshélah. – Wien : im Verlage der �. �. Schulbücher- Berschleiss- 
Administration ; na Dunaji [Wien] : v’ salogi zes. kralj. bukvarnize sa shólske 
bukve, 1844. – 143, [1] S.

Кочубинский, с. 635; WorldCat: 781066402.
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Прим. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 143, перекресл.:] 
№ 10.940;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ;

3. [штамп на с. 143:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

папером з рослинним орнаментом; корінець – шкіра; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/129

431. Kleines Wörterbuch der slowenischen und deutschen Sprache : 
zunächst für Slowenen, welche die deutsche Sprache lernen wollen / [сompil. 
�ožef �ek, Franc Serafin Metelko, �anez Nepomuk Šlaker]. – 2. Auf. – Laibach 
[Ljubljana] : gedruckt bey �oseph Blasnik, 1843. – 3-230 S.

Відомості про укладачів встановлені за бібліогр.
Кочубинский, с. 621; WorldСat: 444667878.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 230, перекресл.:] 
№ 10.546;

3. [штамп на с. 230:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Словари/19

432. Kochanowski, Jan (1530-1584). Dzieła �ana �ochanowskiego 
wierszem i prozą : [w 2 t.]. – w Wrocławiu : u Wilhelma Bogumiła �orna, 
1825.
T. 1 : ... z popiersiem autora. – [2], XII, 420 s., 1 portr. 
T. 2. – [2], 444 s
Кочубинский, с. 640; Estreicher XIX, t. 17, s. 75; WorldСat: 3697193.
Пров.:

1. [запис власн. на верхн. форзаці першого т.:] Kl. Tchorzewski | 
1839. Kijów. |;

2. [дарчий напис на зв. тит. арк. першого т.:] Feliks Lewandowski | 
Kleotyldowi Tchorzewskiemu | na pamiątkę ofiaruje. | d. 22. Lutego 839. 
r. w Kijowie. |;

3. [дарчий напис на зв. тит. арк. другого т., перекресл.:] Feliks 
Lewandowski | Kleotyldowi Tchorzewskiemu | na pamiątkę ofiaruje. | d. 
22. Lutego 839. r. w Kijowie. |;

4. [штамп на тит. арк. обох т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 
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5. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 420 першого т., 
с. 444 другого т., перекресл.:] №  11.141, № 11.140;

6. [штампи на с. 420 першого т., с. 444 другого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи.
Григорович Славянская литература/55

433. Kollár, Ján (1793-1852). Cestopis obsahující cestu do horní Italie, 
a odtud přes Tyrolsko a Baworsko, se zwláštním ohledem na slawjanské žiwly 
roku 1841 / konanau a sepsanau od �ana �ollára ; s wyobrazeními a přílohami 
též se slowníkem slawjanských umělcůw wšech kmenůw od neystarších časůw 
k nynějšímu wěku, s krátkým žiwotopisem a udáním znamenitějších, zwláíště 
národních, wýtworůw. – W Pešti [Budapest] : tiskem Trattner-�árolyiho, 
1843. – [12], 363, [1] s., 3 il.
Кочубинский, с. 639; WorldCat: 12921117.

Підкресл. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. 
XIX ст. 
Пров.:

1. [штампи на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 362, перекресл.:] 
№ 11.097;

3. [штампи на с. 362:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Славянская литература/14

434. [Kollár, Ján (1793-1852)]. Čjtanka anebo �niha k čjtánj pro 
mládež we skolách slowanských w mĕstech a w dĕdinách. – w Budjnĕ : w 
�rálowské uniwersické tiskánĕ, 1825. – 231, [5] s.
Кочубинский, с. 626; WorldСat: 34629054.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на. ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.669;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/103

435. Kollár, Ján (1793-1852). Nedělnj, swátnčné a přjlnžitostné 
�áznĕ a Řeči k napomožnj pobožné národnosti : [v 2 d.] / od �ana �ollára. – 
W Budjnĕ : tiskem �. Gyuriana a M. Bagó, 1831-1844.
D. 2. – 1844. – VI, [2], 836, 41, [1] s.
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Кочубинский, с. 639; WorldCat: 703821472.
Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 

Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 

перекресл.:] № 11.092;
3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Cлавянская литература/9

436. Kollár, Ján (1793-1852). O literni vzájemnosti mezi rozličnými 
kmeny a nářečími slovanského národu / od �ana �ollára ; dle zlepšeného vydání 
pod titulem : «Über die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschie- titulem : «Über die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschie-titulem : «Über die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschie-: «Über die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschie-ber die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschie- die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschie-die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschie- literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschie-literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschie- Wechselseitigkeit zwischen den verschie-Wechselseitigkeit zwischen den verschie- zwischen den verschie-zwischen den verschie- den verschie-den verschie- verschie-verschie-
denen Stämmen und Mundartender slawischen Nation» vyšlého přeložil �an 
Slav. Tomíček. – V Praze : nákadem překaldatelovým, 1853. – [4], 82, [2] s.
Кочубинский, с. 640; NKC ČR: 001107490;WorldCat: 25333305.

Прим. власн. у тексті.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. c., 
перекресл.:] № 11.151;

3. [штамп на ост. ненумер. c.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – фіолет. коленкор; паперові 
наклейки на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Славянская литература/65

437. Kollár, Ján (1793-1852). Rozprawy o gmenách, počátkách 
i starožitnostech národu slawského a geho kmenů / od �ana �ollára. – W 
Budjně : w �rál. universické tiskárně, 1830. – XII, 396, [12] s.
Кочубинский, с. 635; WorldСat: 20898408.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.893;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець – картон; паперові наклейки на корінці; 
тоновані обрізи (колір – жовт.). Пр. деф.: с. 145-160 пошкоджені.

Григорович Бытовые/121
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438. Kollár, Ján (1793-1852). Sláwa Bohynĕ a půwod gména slawůw 
čili slawjanůw : w listech k P. �. Šafařikowi ; s přidawky srownalost indick-ili slawjanůw : w listech k P. �. Šafařikowi ; s přidawky srownalost indick- slawjanůw : w listech k P. �. Šafařikowi ; s přidawky srownalost indick-slawjanůw : w listech k P. �. Šafařikowi ; s přidawky srownalost indick-ůw : w listech k P. �. Šafařikowi ; s přidawky srownalost indick-w : w listech k P. �. Šafařikowi ; s přidawky srownalost indick-: w listech k P. �. Šafařikowi ; s přidawky srownalost indick-w listech k P. �. Šafařikowi ; s přidawky srownalost indick- listech k P. �. Šafařikowi ; s přidawky srownalost indick-listech k P. �. Šafařikowi ; s přidawky srownalost indick- k P. �. Šafařikowi ; s přidawky srownalost indick-k P. �. Šafařikowi ; s přidawky srownalost indick- P. �. Šafařikowi ; s přidawky srownalost indick-P. �. Šafařikowi ; s přidawky srownalost indick-. �. Šafařikowi ; s přidawky srownalost indick- �. Šafařikowi ; s přidawky srownalost indick-�. Šafařikowi ; s přidawky srownalost indick-. Šafařikowi ; s přidawky srownalost indick- Šafařikowi ; s přidawky srownalost indick-Šafařikowi ; s přidawky srownalost indick-afařikowi ; s přidawky srownalost indick-řikowi ; s přidawky srownalost indick-ikowi ; s přidawky srownalost indick- ; s přidawky srownalost indick-; s přidawky srownalost indick-s přidawky srownalost indick- přidawky srownalost indick-přidawky srownalost indick-řidawky srownalost indick-idawky srownalost indick- srownalost indick-srownalost indick- indick-indick-
ého a slawského žiwota, řeči a bágeslowj ukazugjcjmi. – W Pešti [Budapest] : 
tiskem �. M. Trattner-�árolyiho, 1839. – 358, [6] s.
Кочубинский, с. 635; WorldСat: 249172232.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.886;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; паперові наклейки на 
корінці; крапчаті обрізи. Пр. деф.: тит. арк. пошкоджений.

Григорович Бытовые/114

439. Kollár, Ján (1793-1852). Spisy �ana �ollára : [v 17 seš, 4 d.] – V 
Praze ; ve Vídni [Wien] : knihkupectvi �ober a v Markgraf, 1861-1863.
Seš. 1, d. 1 : Slávy dcera : báseň lyricko-epická v pěti zpěvích : seš. 1. – 1861. – 
96 s. 
Seš. 2, d. 1 : Slávy dcera : báseň lyricko-epická v pěti zpěvích : seš. 2. – 1861. – 
97-192 s. 
Seš. 3, d. 1 : Slávy dcera : báseň lyricko-epická v pěti zpěvích : seš. 3. – 1861. – 
193-288 s. 
Seš. 4, d. 1 : Slávy dcera : báseň lyricko-epická v pěti zpěvích : seš. 4. – 1861. – 
[4], 289-428 s. 
Seš. 5, d. 2 : Výklad čili přímětky a vysvělivky ke Slăvy Dceře : seš. 1. – 
1861. – 80 s. 
Seš. 6, d. 2 : Výklad čili přímětky a vysvělivky ke Slăvy Dceře : seš. 2. – 
1861. – 81-160 s. 
Seš. 7, d. 2 : Výklad čili přímětky a vysvělivky ke Slăvy Dceře : seš. 3. – 
1861. – 161-256 s. 
Seš. 8, d. 2 : Výklad čili přímětky a vysvělivky ke Slăvy Dceře : seš. 4. – 
1861. – 257-352 s. 
Seš. 9, d. 2 : Výklad čili přímětky a vysvělivky ke Slăvy Dceře : seš. 5. – 
1862. – [4], 353-476, [4] s. 
Seš. 10, d. 3 : seš. 1. – 1862. – X, 11-96 s. 
Seš. 11, d. 3 : Cestopis (první) o horní Italii : seš. 2. – 1862. – 97-176 s. 
Seš. 12, d. 3 : Cestopis (první) o horní Italii : seš. 3. – 1862. – 177-256 s. 
Seš. 13, d. 3 : Cestopis (první) o horní Italii : seš. 4. – 1862. – 257-352 s. 
Seš. 14, d. 3 : Cestopis (první) o horní Italii : seš. 4 [i. e. 5]. – 1862. – [4], III, 
[1], 353-441, [1] s. 
Seš. 15, d. 4 : Cestopis (druhý), ži votopis vlastní s dokončením prof. Vácslava 
Zeleného : seš. 1. – 1863. – 96 s. 
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Seš. 16, d. 4 : Cestopis (druhý), ži votopis vlastní s dokončením prof. Vácslava 
Zeleného : seš. 2. – 1863. – 97-192 s. 
Seš. 17, d. 4 : Cestopis (druhý), ži votopis vlastní s dokončením prof. Vácslava 
Zeleného : seš. 3. – 1863. – [2], 193-285, [7] s., 1 portr., 1 il. 
Кочубинский, с. 640; NKC ČR 001249134; 001242569;  001241207.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк. всіх ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. c. усіх 
ч., перекресл.:] № 11.154;

3. [штамп на ост. c. всіх ч.:] 1948.
Видавничі обкладинки (пошкоджені): папір. Пр. необрізаний, 

арк. нерозрізані.
Григорович Славянская литература/68

440. Kolowrat-Liebsteinsky, Franz Anton Graf von (1778-1861). 
Vorträge gehalten in der öffentlichen Sitzung der �. Böhm. Gesellschaft der 
Wissenschaften in ihrem Versammlungssaale im �arolin bei Gelegenheit der 
Einführung Franz Graf von �olowrat-Liebsteinsky als Präsidenten derselben 
am 14. Mai 1825. – Prag : Gedruckt bei Gottlieb Haase Söhne, 1825. – [2], 8, 
20, 10, 10, 7, [1], 11, [1], 8, 8, 8 S.
Кочубинский, с. 628; WorldCat: 836013014; 
Пров.:

1. [запис власн. на верхн. форзаці:] Dobrowsky Собрание 
диссертаций |;

2. [запис власн. на тит. арк.:] Добровский |;
3. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець – шкіра; наклейка та тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.
Припл.: 1) Dobrovský �. Mährische Legende von Cyrill und Method. 
Nach Handschriften herausgegeben, mit andern Legenden verglichen und 
erläutert … – Prag, 1826 (№ 312); 2) [Dobrovský �.]. Beyträge zur Geschichte 
des �elchs in Böhmen für die Abhandlungen der k. böhmischen Gesellschaft 
der Wissenschaften … – Prag, 1817 (№ 306); 3) Abhandlungen der königlichen 
böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. – Prag, 1822. – T. 7 : Von 
den �ahren 1820. und 1821 (№ 231); 4) Dlabač B. �. Nachricht von den in 
böhmischer Sprache verfassten und herausgegebenen Zeitungen ... – Prag, 1803 
(№ 304); 5) Dlabač B. �. Nachricht von dem Prämonstratenser Frauenstifte 
zu �aunicz in Wahren ... – Prag, 1817 (№ 303); 6) Dlabač B. �. Biographie 
des um die Wissenschaften sehr verdienten Böhmen �ohann Campanus von 
Wodnian : mit einem Verzeichnis seiner bisher entdeckten Schriften; als Beitr. 
zur böhmischen Litterärgeschichte ... – Prag, 1819 (№ 302); 7) Millauer M. X. 
�ritische Beiträge zu A. Voigts Versuch einer Geschichte der Universität in 
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Prag ... – Prag, 1820 (№ 524); 8) Millauer M. X. Fragmente aus dem Nekrolog 
des Zisterzienser-Stiftes Hohenfurt : mit Anmerkungen ... – Prag, 1819 
(№ 523); 9) Millauer M. X. Die Ritter von Poresching im Süden Böhmens ... – 
Prag, 1823 (№ 525); 10) Millauer M. X. Diplomatisch-historische Aufsätze 
über �ohann Žižka von Trocnow ... – Prag, 1824 (№ 523); 11) Meinert �. G. 
Die böhmischen Geschichtsschreiber des ersten Zeitraumes ... – Wien, 1821 
(№ 506); 12) Primisser A. Erek und Enite, ein alt französisches Rittergedicht 
des Chrestien von Troyes. Deutsch bearbeitet von Hartmann von Aue … – 
Wien, 1821 (№ 601).

Григорович История литературы/36

441. Kołłątaj, Hugo Strumberg (1750-1812). Mowa ... Hugona �oł- Hugona �oł-Hugona �oł- �oł-�oł-ł-
łątaia … na sessyi seymowey dnia 10 listopada r. 1791 w materyi starostw. 
miana. – [S. l.] : [s. n.], [post 10. XXI. 1791]. –141-212 s. ; 8° ; sign. : �-N8, O4.

Великодна, Ляшенко, № 161; Кочубинский, с. 631; Estreicher XIX, 
s. 426.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 
1. [штамп на c. 141:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИ-

ВЕРСИТЕТА;
2. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 212, пе-[рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 212, пе-рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 212, пе- 212, пе-212, пе-

рекресл.:] 32957;
3. [штамп на с. 212:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 
Григорович История/162

442. Komenský, Jan Amos (1592-1670). Hystorja o těžkých Protiw- o těžkých Protiw-o těžkých Protiw- těžkých Protiw-těžkých Protiw-ěžkých Protiw-kých Protiw-ých Protiw-ch Protiw- Protiw-Protiw-
enstwjch Cýrkwe České : hned od počátku gegjho na Wjru �řestianskau ob- Cýrkwe České : hned od počátku gegjho na Wjru �řestianskau ob-Cýrkwe České : hned od počátku gegjho na Wjru �řestianskau ob-ýrkwe České : hned od počátku gegjho na Wjru �řestianskau ob-rkwe České : hned od počátku gegjho na Wjru �řestianskau ob- České : hned od počátku gegjho na Wjru �řestianskau ob-eské : hned od počátku gegjho na Wjru �řestianskau ob-é : hned od počátku gegjho na Wjru �řestianskau ob- : hned od počátku gegjho na Wjru �řestianskau ob-: hned od počátku gegjho na Wjru �řestianskau ob-hned od počátku gegjho na Wjru �řestianskau ob- od počátku gegjho na Wjru �řestianskau ob-od počátku gegjho na Wjru �řestianskau ob- počátku gegjho na Wjru �řestianskau ob-počátku gegjho na Wjru �řestianskau ob-čátku gegjho na Wjru �řestianskau ob-tku gegjho na Wjru �řestianskau ob- gegjho na Wjru �řestianskau ob-gegjho na Wjru �řestianskau ob- na Wjru �řestianskau ob-na Wjru �řestianskau ob- Wjru �řestianskau ob-Wjru �řestianskau ob- �řestianskau ob-�řestianskau ob-řestianskau ob-estianskau ob- ob-ob-
rácenj, w Létu Páně 894, až do Léta 1632, za panowánj Ferdynanda druhého ; 
s připogenjm Hystorye o Persekucý Waldenských Roku 1655 stalé / [red. 
A. S. Hartmann]. – W Hiřberku [�elenia Góra] : v �ana Samuele Landolta, 
1844. – [16], 360, [32], 71, [1], 12 s., 2 portr.

Відомості про редактора встановлено за бібліогр. 
Кочубинский, с. 641; WorldCat: 19594597.

Підкресл. власн. олівцем та чорнилом у тексті; прим. 
бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.:

1. [дарчий напис на зв. верн. форзаця:] Дмитрію Александровичу 
Валуеву |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 12, перекресл.:] 
№ 11.185;

4. [штамп на с. 12:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Славянская литература/99

443. [Konarski, Stanisław (1700-1773)]. O skutecznym rad sposo-
bie albo utrzymywaniu ordynaryinich seymow : [w 4 cz.]. – w Warszawie : 
Drukarnia Pijarów, 1760-1763.
Cz. 2. – 1761. – [4], 271, [5] р. ; 8° ; sign. : []1, )(2, A2-8, B-R8, S2.
Cz. 3. – 1762. – [2], 361, [5] s. ; 8° ; sign. : []1, A-X8, Y7.

Відомості про автора встановлено за бібліогр. 
Кочубинский, с. 636; Estreicher, XV-XVIII, t. 20, s. 10.
Пров.:

1. [запис власн. на тит. арк. третьої ч.:] Stanisława Kazłowskiego …;
2. [штамп на зв. тит. арк. другої та третьої ч.:] БИБЛИОТ. 

ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА; 
3. [інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на передост. 

ненумер. с. другої та третьої ч., перекресл.:] 34.692;
4. [штампи на передост. ненумер. с. другої і третьої ч.:] 1948.

Палітурка відсутня; тоновані обрізи (колір – червон.).
Григорович Бытовые/147

444. [Konarski, Stanisław (1700-1773)]. O skutecznym rad sposobie 
albo o utrzymywaniu ordynaryinych seymow. – w Warszawie : w drukarni 
�. �. M�i y Rzpltey u xx. Scholarum Piarum, 1820 [i. e. 1761-1763?]. – [6], 
90 s. ; 8º ; sign. : []2, A7, B-E8, F7.

Відомості про автора встановлено за бібліогр. 
Кочубинский, с. 632; Estreicher XV-XVIII, t. 20, s. 9-10.

Чисельні прим. власн. та підкресл. у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 90; 
перекресл.:] 32.950;

3. [штамп на с. 90:] 1948.
Палітурка відсутня; тоновані обрізи (колір – червон.).

Григорович История/164

445. [Konarski, Stanisław (1700–1773)]. Rozmowa pewnego zie-
mianina ze swoim sąsiadem. O teraznieyszych okolicznosciach. roku 1733. – 
[Ed. 1]. – [Warszawa] : [druk. Piarów], [1734]. – [6], 94 s. ; 2° ; sign. : [ ]1, [ )
( ]2, A-Z2, Aa2.

Відомості про автора встановлено за бібліогр.
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Великодна, Ляшенко, № 163; Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, 
t. 21, s. 323.

Автор поданий за Суходольським, К. Естрейхер вважає автором 
Я. А. Ліпського (�an Aleksander Lipski). Вихідні дані встановлено за 
бібліогр.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на c. [2]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. на верхн. кришці оправи, олівцем:] №37;
3. [рукоп. технічний ярлик на корінці:] Hist. Pоlska №204;
4. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 94, 

перекресл.:] 32945;
5. [штамп на с. 94:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 
Григорович История/136

446. Konečný, Johann Nepomuk. Theoretisch-practische Anleitung 
ur schnellen und gründlichen Erlernung der čechisch-slavischen Sprache nach 
einer neuen, leicht fasslichen Methode : mit der neuen Orthographie / von 
�. N. �onečný. – Wien : Verlag von Peter Rohrmann, 1842. – [2], XII, 276, 
[4] S.
Кочубинский, с. 624; WorldCat: 833019854.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.612;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець – шкіра; наклейка та тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/46

447. [Kopitar, Jernej Bartol (1789-1844)]. Die illyrischen Provinzen 
und ihre Einwohner. – Wien : in der Camesinaschen Buchhandlung, 1812. – 
[6], 579, [3] S.

Відомості про автора встановлено за бібліогр. 
Кочубинский, с. 628; WorldСat: 761510459.
Пров.: 

1. [запис власн. на тит. арк.] A. Vrabec;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 

с., перекресл.:] № 10.719;
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4. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець – дерматин; паперова наклейка на корінці; 
крапчаті обрізи. С. 546-557 сплет. у зворотньому порядку.

Григорович История/36

448. [Kopitar, Jernej Bartol (1780-1844)]. [Recenzcio] Dobrowsky, 
�oseph. Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris, quae quum apud russos, 
Serbos aliosque ritus graeci, tum apud Dalmatas Glagolitas ritus latini Slavos 
in libris sacris obtinet. Cum tabulis aeri incisis quatuor. Vindobonae, sumtibus 
et typis Antonii Schmid, C.R.P. typographi, 1822, LXVIII u. 722 S. in 8. – 
S. 2-43. – Окр. відб.
Кочубинский, с. 626; Петровский, № 156.
Пров.:

1. [штамп на c. [2]:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 43, перекресл.:] 

№ 10.980;
3. [штамп на с. 43:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/121

449. Kopitar, Jernej Bartol (1780-1844). Verzeichniss der in die Ver-Verzeichniss der in die Ver-
lassenschaft des Herrn Bartholom. �opitar ... gehörigen wertvollen Bücher 
und Handschriften : grossentheils sprachwissenschaftlich, vorzüglich in allen 
slawischen Sprachen, welche den 1845, Vormittags in den gewöhnlichen Li-
zitations-Stunden ... öffentlich versteigert werden. – Wien : zu haben à kr. bei 
�akob Bader ... und Matth. �uppitsch ..., 1845. – [2], 51, [1] S.
Кочубинский, с. 637; WorldCat: 444438356.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 51, перекресл.:] 
№ 11.058;

3. [штамп на с. 51:] 1948.
Палітурка відсутня.

Григорович История литературы/43

450. Korn, Josef Ferdinand Friedrich (pseud. : Friedrich Nork ; 
1803-1850). Andeutungen eines Systems der Mythologie, entwickelt aus der 
priesterlichen Mysteriosophie und Hierologie des alten Orients / von F. Nork. – 
Leipzig : Dyk’sche Buchhandlung, 1850. – X, 330 S., 1 Bl Tafl.
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Кочубинский, с. 633; WorldCat: 252862209.
Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 

Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 330, перекресл.:] 

№ 10.808;
3. [штамп на с. 330:] 1948. 

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/36

451. Koroshke ino shtajarske pesme enokoljko popravlene ino na 
novo sloshene / [zbral] Matija Ahazel. – 2. natis. pomnoshene. – V Zelovzi 
[�lagenfurt] : natisnjene ino naprodaj per �anesu Leonu, 1838. – 146, [2], 24 s.
Кочубинский, с. 641; WorldCat: 234330179.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. 24, перекресл.:] 
№ 11.171;

3. [штамп на c. 24:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Cлавянская литература/85

452. Kotzebue, August Friedrich Ferdinand von (1761-1819). 
Dramatički Prevvoddi za narodno kazaliste : [u 2 sv.] / preveo Ilia Roukavina 
Ljubar�ki. – U Terstu [Triest] : tiskom Mareni�a, 1843-1844. 
Sv. 1 : Sernac, ili neduzni krivci ; Stari-izvoznik, Cara Petra III. ; Branitelj. – 
1843. – 88, 89-136, 139-176 s.
Sv. 2 : �orsikanci ; La Peyrouse. – 1844. – 42, 43-172 s.
Кочубинский, с. 641.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першого т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ;

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. 176 другого т., 
перекресл.:] № 11.172;

3. [штамп на c. 176 другого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон; обтягнутий 

мармур. папером; корінець – коленкор; крапчаті обрізи. Пр. деф.: с. 89-
136 першого т. вплет. між с. 42-43 другого т.; с. 139-176 першого т. вплет. 
у кінці кн.
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Припл.: Napputjenja za delotvorno življenje / iz nimačkoga preveo Ilia 
Rukavina Ljubacki. – U Terstu [Triest], 1845 (№ 539).

Григорович Славянская литература/86

453. [Kożuchowski, Aleksander]. O seymie �rolestwa Polskiego / 
przez �o … [i. e. A. �ożuchowski]. – w Warszawie : [s. n.], 1818. – 56 s.
Кочубинский, с. 635; Estreicher XIX, t. 2, s. 460.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новросійського ун-ту на с. 56, 
перекресл.:] 32.953;

3. [штамп на с. 56:] 1948.
Видавнича обкладинка: папір; нижн. кришка палітурки 

відсутня. 
Григорович История/160

454. [Krajewski, Dymitr Tadeusz (1746-1817)]. Odpis męza 
podolanki na list sandomierzanki podany do druku ... – w Warszawie : w 
Drukarni Piotra Duofour, �onsyliarza Nadwornego �. �. MCI, i dyrektora 
drukarni �orpusu �adeckiego, 1784. – 31, [1] s. ; 8° ; sign. : A-B8.

Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Великодна, Ляшенко, № 170; Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, 
t. 20, s. 203.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [запис на c. 2:] Ex Libris Stanislai Więckowski;
2. [штамп на c. 2:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 

УНИВЕРСИТЕТА;
3. [прим. на c. 1, олівцем:] №27;
4. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 31, 

перекресл.:] 32935;
5. [штамп на с. 31:] 1948.

Палітурка відсутня; кн. блок пошкоджений.
Григорович История/150

455. Krajnska zhbeliza : [v 5 bukv.] / na svitlobo dal M. �asteliz. – V’ 
Ljubljani : natisnil �oshef Blasnik, 1830-1848.
Bukv. 2. – 1831. – 100, [4] s.
Bukv. 3. – 1832. – IV, 5-110, [2] s.
Bukv. 4. – 1833. – 94, [2] s.
Кочубинский, с. 641; WorldCat: 445057788.

Підкресл. власн. олівцем у тексті. 
Пров.:
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[штамп на зв. тит. арк. другого т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон; обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом; крапчаті 
обрізи. Три т. першого видання (т. 2-4) та перший т. другого видання (т. 
1) сплет. в одну од.
Припл.: �rajnska zhbeliza [v 3 bukv.] / na svitlobo dal M. �asteliz. – 2 natis. – 
V’ Ljubljani, 1834-1849  (№ 456). 

Григорович Славянская литература/80

456. Krajnska zhbeliza : [v 3 bukv.] / na svitlobo dal M. �asteliz. – 
2 natis. – V’ Ljubljani : natisnil �oshef Blasnik, 1834-1849.
Bukv. 1. – 1834. – X, 11-101, [3] s.
WorldCat: 445058094; Кочубинский, с. 641.

Прим. власн. та підкресл. олівцем у тексті. 
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцея на ост. ненумер. c. 
першого т., перекресл.:] № 11.166;

2. [штамп на ост. ненумер. c. першого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом; крапчаті обрізи. Три 
т. першого видання (т. 2-4) та перший т. другого видання (т. 1) сплет. в 
одну од.
Припл. до: �rajnska zhbeliza [v 5 bukv.] / na svitlobo dal M. �asteliz. – V’ 
Ljubljani, 1830-1848 (№ 455).

Григорович Славянская литература/80

457. Kralodworsky rukopis : zbjrka staročeskych zpiewo-prawnych 
basnj, s niekolika ginymi staročeskymi zpiewy / nalezen a wydan od Waclawa 
Hanky ; s diegopisnym uwodem od Waclawa Aloysia Swobody = �oniginhofer 
Handschrift : Sammlung altböhmischer lyrisch-epischer Gesänge, nebst 
anderen altböhmischen Gedichten / ausgefunden und herausgegeben von 
Wenceslaw Hanka ; verteutscht und mit einer historisch-kritischen Einleitung 
versehen von Wencelaw Aloys Swoboda. – W Praze : w knihkupectwj 
�. G. Calve, 1829. – XXVIII, 244 s., 1 il.
Кочубинский, с. 641; NKC ČR: 001131851.

Чисельні власн. прим. та підкресл. у тексті. 
Пров.:

1. [запис власн. на шмуцтит.:] Отъ В. И. Григоровича |;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. 244, перекресл.:] 

№ 11.167;
4. [штамп на c. 244:] 1948.



Видання латинського шрифту 265

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; крапчаті 
обрізи. Тит. арк. частково реставрований.

Григорович Славянская литература/81

458. Krasicki, Ignacy (1735-1801). Dziela poetyckie : [w 10 t.] / 
Ignacego �rasickiego ; [wyd. F. �. Dmochowski]. – w Wilniae [Vilnius] : w 
drukarni A. Marcinowskiego, 1819.
T. 2. – [16], 429, [1] s.

Відомості про видавця встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 641; Estreicher XIX, t. 2, s. 467.

Чисельні прим. власн. та підкресл. у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. XIX ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 428, перекресл.:] 
№ 11.184;

3. [штамп на с. 428:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 

папером; паперова наклейка та тисн. золотом на корінці; тоновані обрізи 
(колір – жовт.).

Григорович Славянская литература/98

459. Krempl, Anton (1790-1844). Dogodivšine štajerske zemle : z’ 
posebnim pogledom na Slovence / spisal Anton �rempl. – V’ Gradci [Graz] : 
v’ zalogi per Franci Fersti, 1845. – 262 s., 5 l. il.
Кочубинский, с. 639; WorldCat: 444179239.

Прим. власн. та підкресл. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. 
XIX ст. 
Пров.:

1. [штампи на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 262, перекресл.:] 
№ 11.108;

3. [штамп на с. 262:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом; крапчаті обрізи.
Григорович Славянская литература/25

460. Kristijanović, Ignjat (Kriztianovich, Ignaz ; 1796-1884). 
Anhang zur Grammatik der kroatischen Mundart : Enthaltend : eine Sammlung 
der notwendigsten Wörter in der kroatisch-deutschen und deutsch-kroatischen 
Mundart, nebst verschiedenen sprichwörtlichen Ausdrücken und Redensarten, 
Sprichwörtern, Gesprächen im Umgange zur Übung im �roatischreden und 
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zur Erlangung der Geläufigkeit in der kroatischen Sprache, verschiedenen 
Erzählungen, freundschaftlichen Briefen, Zeugnissen etc. – Agram [Zagreb] : 
gedruckt bei Franz Suppan, 1840. – [2], 261, [1] S.
Кочубинский, с. 621; WorldСat: 711823928.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.543;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

папером; корінець та кутики – дерматин; паперова наклейка на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Словари/16

461. Kruse, Friedrich Karl Hermann (1790-1866). Ur-Geschichte 
des esthnischen Volksstammes und der �aiserlich Russischen Ostseeprovinzen 
Liv-, Esth- und Curland überhaupt, bis zur Einführung der christlichen 
Religion : nebst einer Charte und zwei Lithographien / von Friedrich �ruse. – 
Moskau [Москва] : Friedrich Severins Verlagshandlung, 1846. – XXX, [4], 
590, [4] S., 2 Taf.
Кочубинский, с. 622; WorldСat: 263270965.
Пров.: 

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с. всіх т., 
перекресл.:] № 10.721;

2. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ;

3. [штамп на ост. с. всіх т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

папером; корінець та кутики – коленкор; паперова наклейка на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович История/39

462. Krzyżanowski,   Adrian (1788-1852). Dawna Polska ze 
stanowiska jej udziału w dziejach postępującej ludzkości skreślona 
w jubileuszowym Mikołaja �opernika roku 1843 / przez Adryana 
�rzyżanowskiego. – W  Warszawie : w drukarni �ozefa Unger, 1844. – III-
LXXXVI, 565, [1] s.
Кочубинский, с. 637; Estreicher XIX, t. 1-2, s. 505; WorldCat: 78973168.
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ. 

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мар мур. папером; корінець та кутики – коленкор; паперова наклейка 
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на корінці; крапчаті обрізи. Пр. деф.: корінець частково пошкоджений; 
відсутні с. I-II.
Припл.: �rzyżanowski A. Mikołaja �opernika założyciela dzisiejszej 
astronomii w 300 lat od jego skonu i objawienia jego układu spomnienie 
jubileuszowe. – W Warszawie, 1844 (№ 463).

Григорович История литературы/33

463. Krzyżanowski, Adrian (1788-1852). Mikołaja �opernika 
założyciela dzisiejszej astronomii w 300 lat od jego skonu i objawienia jego 
układu spomnienie jubileuszowe. – W Warszawie : w drukarni �. Unger, 
1844. – [2], 269, [3] s.
Estreicher XIX, t. 1-2, s. 505; WorldCat: 831111276.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 269, перекресл.:] 
№ 11.048;

2. [штамп на с. 269:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – коленкор; паперова наклейка на 
корінці; крапчаті обрізи. Корінець частково пошкоджений.
Припл. до: �rzyżanowski A. Dawna Polska ze stanowiska jej udziału 
w dziejach postępującej ludzkości skreślona w jubileuszowym Mikołaja 
�opernika roku 1843 ... – W Warszawie, 1844 (№ 462). 

Григорович История литературы/33

464. [Krzywkowski, Jan (ca 1752 – post 1792)]. O sukcessyi tronu 
y władzy stanow, [y urzedach]. – [w Warszаwie] : [w Drukarni �. �. M. Piotra 
Zawadzkiego], [1790]. – 36 s. ; 4° ; sign. : A-D4, E2.
Великодна, Ляшенко, № 172; Кочубинский, с. 632; Estreicher XV-XVIII, 
t. 20, s. 339.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на c. 2:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. на c. 1, олівцем:] №25;
3. [рукоп. технічний ярлик на c. 1:] H. P. № 244;
4. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 36, 

перекресл.:] 32933;
5. [штамп на с. 36:] 1948.

Палітурка відсутня. 
Григорович История/145

465. Kuhn, Franz Felix Adalbert (1812-1881). Zur ältesten 
Geschichte der indogermanischen Völker / Abhandlung des ordentlichen 
lehrers Dr. �uhn. – Berlin : gedruckt in der Nauckschen Buchdruckerei, 
1845. – [2], 34 S.
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Кочубинский, с. 626; WorldСat: 15055843.
Прим. та підкресл. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. 

XIX ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 34, перекресл.:] 
№ 10.988;

3. [штамп на с. 34, перекресл.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/129

466. Kuhn, Franz Felix Adalbert (1812-1881). Zur ältesten 
Geschichte der indogermanischen Völker / Abhandlung des ordentlichen 
Lehrers Dr. A. �uhn, womit zu der ... in dem Locale des Real-Gymnasiums 
(Scharrn-Strasse No. 23) stattfindenden öffentlichen Prüfung der Zöglinge 
dieser Anstalt ehrerbietigst einladet. – Berlin : Gedruckt in der Nauckschen 
Buchdruckerei, 1845. – 18 S.
Кочубинский, с. 637; WorldCat: 758355477.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – коленкор; крапчаті обрізи.
Припл. до: Legis-Glückselig G. Th. Biographie des abbé �. Dobrowsky ... – 
Prag, 1837 (№ 473).

Григорович-История литературы/25

467. [Kukuljević-Sakcinski, Ivan (1816-1889)]. Malo zèrcalo 
naroda slavjanskoga : izvadjeno iz slovačke čitanke. – U Zagrebu : tiskom kr. 
pr. h.-sl.-dalm. tiskarne Dra. Ljudevita Gaja, 1845. – 32 s.
Кочубинский, с. 641; WorldСat: 439390751.
Пров.:

1. [запис власн. на зв. верхн. кришки палітурки:] С. К. Григоровича;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

дерматином; корінець та кутики – шкіра, тисн. золотом на корінці; 
позолочені обрізи.
Припл.: Pěsmarica / izdane po D[ragutinu] R[akovacu] i L[judevitu] 
V[ukotinoviću]. – Drugo izdanje. – U Zagrebu, 1842 (№ 567).

Григорович Cлавянская литература/102

468. Kunik, Ernst-Eduard (1814-1899). Aufklärungen über einige 
Punkte der Äusseren Geschichte des Slawischen Evangeliums zu Reims / ein 
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Beitrag zur Geschichte der Slawistik von E. �unik ; lu le 22 Décembre 1848. – 
110 S. – Окр. відб. : Mélanges russes, St. Pètersbourg, 1849, t. 1. 
Кочубинский, с. 625.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 
папером; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл.: Драгосављевић А. Постанакъ славенски слова или писменость 
каква је и каква треба да је у србскомъ језику / одъ Адам Драгосављевићю. – 
У Београду, 1840 (№ 61).

Григорович Грамматика/68

469. Kunik, Ernst-Eduard (1814-1899). Die Berufung der 
Schwedischen Rodsen Durch die Finnen und Slawen : [in 2 Abth.] / eine 
Vorarbeit zur Entstehungsgeschichte des Russischen Staates von Ernst �unik. – 
St.-Petersburg [Санкт-Петербург] : вruckerei der �aiserlichen Academie der 
Wissenschaften, 1844-1845.
Abth. 1. – 1844. – XXVIII, 182 S. 
Abth. 2. – 1845. – XVI, 496 S. 
Кочубинский, с. 630; WorldСat: 832243603; 833401299.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [запис на форзаці:] Григоровича исторія | Подарена 
Григоровичемъ |;

2. [штамп на зв. тит. арк. другої ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 182 першої ч., 
перекресл.:] № 11.016;

4. [штамп на с. 182 другої ч.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Корінець частково відкріплений від кн. блоку. Дві 
ч.  сплет. у зворотньому порядку.

Григорович История/109

470. Kurelac, Fran (1811-1874). Fluminensia ili �oječega na Rěci / 
izgovorenâ, spěvanâ, prevedenâ i nasnovanâ po Franu �urelcu. – U Zagreb : 
Slovi Antuna �aki�a, 1862. – [2], 226, [4] s.
Кочубинский, с. 640; WorldCat: 9798598.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 
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2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.116;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка бібліотечна 2 пол. ХХ ст.; збереглися фрагменти 

видавничої обкладинки.
Григорович Славянская литература/33

L

471. Laurian, August Treboniŭ (1810-1881). Tentamen criticum in 
originem, derivationem et formam linguae romanae in utraque Dacia Vigentis 
vulgo Valachicae / auctore A. Trebonio Lauriano. – Viennae [Wien] : typis 
Congregationis Mechitaristarum, 1840. – LXXXVIII, 298 p.
Кочубинский, с. 624; Ştrempel 31495; WorldСat: 186821405.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 298, перекресл.:] 
№ 10.615;

3. [штамп на с. 298:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; паперова наклейка на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/49

472. Legis-Gluückselig, Gustav Thormod (1806-1867). Alkuna : 
Nordische und Nord-Slawische mythologie ; mit 13 �upfern einer 
kosmologischen �arte und Stammtafel / von D. G. Th. Legis. – Leipzig : bei 
C. H. F. Hartmann, 1831. – XXVI, 239, [1], 58, [2] S., 7 Bl. Grav., 2 Taf.
Кочубинский, с. 635; WorldСat: 777349397.
Пров.:

1. [запис власн. на нижн. форзаці:] Моне, Исторія Славянскаго 
Язычества |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 58, перекресл.:] 
№ 10.889;

4. [штамп на с. 58:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 

мармур. папером; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Корінець 
пошкоджений.

Григорович Бытовые/117

473. Legis-Gluückselig, Gustav Thormund (1806-1867). Biographie 
des abbé �. Dobrowsky, ... Nebst Dobrowsky’s Porträt und Grabmal, dem 
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Facsimile seiner Handschrift und Sigille ; / durch Dr. Legis-Glückselig. – 
Prag : Leitmeritz und Teplitz, bei C. W. Medau, 1837. – VI, 28 S., 1 Ill.
Кочубинский, с. 637; WorldCat: 85694646.
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – коленкор; крапчаті обрізи.
Припл.: 1) �uhn A. Zur ältesten Geschichte der indogermanischen Völker ... – 
Berlin, 1845 (№ 466); 2) [Drogan G.]. [Elementare Syntax : Progr. des Friedr. 
Wilh. Gymn. in Berlin]. – [Berlin], [1836] (№ 316).

Григорович-История литературы/25

474. [Lelewel, Joachim (1786-1861)]. Lotniki piśmenstva tułacki 
polskiej. – Bruxella [Brussel] : w drukarni �.-H. Deno, 1859. – 193, [1] s.

Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 629; Estreicher XIX, t. 2, s. 567; WorldСat: 249125967.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 193, перекресл.:] 
№ 10.771;

3. [штамп на с. 193:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович История/88

475. Lersch, Laurenz (1811-1849). Die Sprachphilosophie der Alten : 
[in 3 Th.] / Dr. Laurenz Lersch. – Bonn : H. B. �önig, 1838-1841.
Th. 1 : … dargestellt an dem Streite über Analogie und Anomalie der Sprache ; 
nebst den Fragmenten von Caesar de analogia und Plinius Dedubio sermone. – 
1838. – [4], 204 S.
Th. 2 : … dargestellt an der historischen Entwickelung der Sprachkategorieen 
nebst Anhängen über Aristoteles Poetik und Rhetorik. – 1840. – [4], 295, [1] S.
Th. 3 : dargestellt an der Geschichte ihrer Etymologie. – 1841. – XII, 202 S. 
Кочубинский, с. 623; WorldСat: 491250910.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першої ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 202 третьої ч., 
перекресл.:] № 10.587;

3. [штамп на с. 202 треттьої ч.:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий сірим 
коленкором; тисн. на корінці; крапчаті обрізи. Всі ч. сплет. в одну од.

Григорович Грамматика/21

476. Linde, Samuel Bogumil (1771-1847). Samuel Gottlieb Linde, 
eine biographische Skizze. – Wien : gedruckt bey Carl Gerold, 1823. – 15, 
[1] S.
Кочубинский, с. 633; WorldCat: 443963248.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.:

1. [дарчий напис на форзаці, перекресл.:] Его Высокоблагородию | 
Михаилу Трофимовичу | Каченовскому |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.819;

4. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: мармур. папір.

Григорович Бытовые/48

477. Lindner, David Jonathan. Vergleichende Grammatik der latei-Vergleichende Grammatik der latei-
nischen, italienischen, spanischen, portugiesischen, französischen und engli-
schen Sprache : in Bezug auf den Mechanismus und di Eigentümlichkeit dieser 
Sprachen unter einander / nach der 2. Ausg. der von Blondin herausgegeben 
Grammaire polyglotte bearbeitet von D. �. Lindner. – Leipzig : Baumgärtners 
Buchhandlung, 1827. – XX, [4], 312 S.
Кочубинский, с. 625; WorldСat: 73022539.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 312, перекресл.:] 
№ 10.643;

3. [штамп на с. 312:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий сірим 

коленкором; тисн. на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/77

478. Linhart, Anton Tomaž (1756-1795). Veséli dan ali Matizhek se 
shéni : komédija v 5 délih ; ponarédil po franzóski, «la folle journée, ou le 
mariage de Figaro, par Mr. De Beaumarchais» / ranjki Anton Linhart. – V 
Ljubljani : natisnil �oshef Blasnik, 1840. – 144 s.
Кочубинский, с. 641; WorldCat: 443292980.
Пров.:

1. [штамп на c. 4:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
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2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 144, перекресл.:] 
№ 11.202;

3. [штамп на с. 144:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 

папером; корінець та кутики – коленкор; крапчаті обрізи. Пр. деф.: с. 137-
144 пошкоджені.

Григорович Славянская литература/116

479. [Linowski, Aleksander (ca 1760-1820)]. Doniesienie pilne 
Wspołobywatelom z Warszawy. – [Warszawa?] : [s. n.], [post 16 IV 1792]. – 
[14] s. ; 4° ; sign. : A4, В3.

Автор та віхідні дані встановлені з бібліограф.
Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, t. 15, s. 28; WorldСat: 823737621.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 
1. [штамп на c. [2]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИ-

ВЕРСИТЕТА;
2. [прим. на c. [1], олівцем:] № 21;
3. [рукоп. технічний ярлик на c. [1]:] H. Pоls. № 241;
4. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. [14], пе-[рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. [14], пе-рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. [14], пе-нв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. [14], пе-№ б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. [14], пе- [14], пе-[14], пе-14], пе-], пе-, пе-

рекресл.:] 32929;
5. [штамп на с. [14]:] 1948.

Палітурка відсутня. Пр. деф.: тит. арк. частково відкріплений 
від кн. блоку; відсутній ост. арк.; арк. частково пошкоджені.

Григорович История/142

480. [Linowski, Aleksander (1759/1760-1820)]. List do przyjaciela 
odkrywaiący wszystkie czynności �ołłątaja w czasie Insurrekcyi pisany roku 
1795. – [�raków] : [u A. I. Grebla], [1795]. – [2], 116 s. ; 8° ; sign. : A-О4, P3.

Відомості про автора та вихідні дані встановлено за бібліогр.
Великодна, Ляшенко, № 184; Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, 
t. 21, s. 29.
Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.: 

1. [запис на тит. арк. чорнилом, нерозбірливо];
2. [запис власн. на тит. арк.:] E. Marylsk[i];
3. [запис власн. на тит. арк., олівцем:] przez Linowskiego w r. 1820 

Kasztelana krolewstwa Polskiego;
4. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 

УНИВЕРСИТЕТА;
5. [прим. на верхн. кришці оправи, олівцем:] 43;
6. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 116, 

перекресл.:] 32951;
7. [штамп на с. 116:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; цільна: папір; корінець 
пошкоджений. Пр. деф.: арк. не обрізані; пошкоджені чорнильними 
плямами; тит. арк. та с. 116 частково втрачені.

Григорович История/158

481. Littauisch-deutsches und deutsch-littauisches Wörter-Buch, / 
worinn das vom Pfarrer Ruhig zu Walterkehmen ehemals heraus gegebene 
zwar zum Grunde gelegt, aber mit sehr vielen Wörtern, Redens-Arten und 
Spruechwoertern zur Hälfte vermehret und verbessert worden von Christian 
Gottlieb Mielcke, : Nebst einer Vorrede des Verfassers, des Herrn Prediger 
�enisch in Berlin, und des Hrn. �rieges- und Domainen-Raths Heilsberg, auch 
einer Nachschrift des Herrn Professor �ant. – �önigsberg [Калининград] : 
im Druck und Verlag der Hartungschen Hofbuchdruckerey, 1800. – [32], 352,  
576 S. ; 8º ; sign. : *8, **8, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Mmm8. 

Записи, прим. та підкресл. власн. олівцем у тексті та на нижн. 
форзаці.
Кочубинский, с. 621; WorldСat: 219171.
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.
Припл: Mielcke C. G. Anfangs-Gründe einer litauischen Sprach-Lehre, 
worinn zwar die von dem jüngern Ruhig ehemals herausgegebene Grammatik 
zum Grunde gelegt  … – �önigsberg [Калининград], 1800 (№ 512). 

Григорович Словари/15

482. Lubomirski, Stanisław (1720-1783). Votum ... Lubomirskiego 
marszałka wielkiego koronnego in tenore proiektu pod tytułem : Powinnosci 
y władza departamentow w radzie: na propozycyą jeżeli proiekt dziś 
przeczytany z rezolucyi stanów, do dezyzyi przychodzący ma bydź przyięty, 
lub nie na sessyi seymowey dnia 23. września 1776. – w Warszawie : w 
Drukarni P. Dufour, [post 23. IX. 1776]. – [4] s. ; 2° ; sign. : А2.
Великодна, Ляшенко, № 187; Estreicher XV-XVIII, t. 21, s. 480.

Підкресл. чорнилом у тексті.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№ 264).

Григорович История/130

483. Lubomirski, Stanisław (1720-1783). Votum ... Lubomirskiego 
marszałka wielkiego koronnego in tenore proiektu, pod tytułem : 
zaswiadczenie czynnosci rady przy boku naszym nieustaiącey, na propozycyą ; 
jezeli proiekt dzis czytany ma bydz przyięty, lub nie ; na sessyi seymowey 
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dnia 17. pazdziernika 1776. – w Warszawie : w Drukarni P. Dufour, [post 
17. X. 1776]. – [4] s. ; 2° ; sign. : А2.
Великодна, Ляшенко, № 188; Estreicher XV-XVIII, t. 21, s. 480.

Підкресл. чорнилом у тексті.
Пров.: 

1. [прим. на с. [1]:] №22;
2. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. [4], 

перекресл.:] 32921;
3. [штамп на с. [4]:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 
Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№ 264).

Григорович История/130

484. Lubomirski, Stanisław (1720-1783). Zdanie ... Lubomirskiego 
marszałka wielkiego koronnego na sessyi seymowey, dnia 6. września 1776. 
na proiekt pod tytułem : Obiaśnienie ustanowienia Rady Nieustaiącey. – 
[S. l.] : [s. n.], [post 6. IX. 1776]. – [4] s. ; 2° ; sign. : A2.
Великодна, Ляшенко, №  189; Estreicher XV-XVIII, t. 21, s. 481.

Підкресл. чорнилом у тексті.
Пров.: 

[прим. на с. [1]:] №17.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№ 264).

Григорович История/130

485. Lubomirski, Stanisław (1720-1783). Zdanie ... Lubomirskiego 
marszałka wielkiego koronnego na sessyi seymowey dnia 21. września 1776. 
na proiekt pod tytułem: Powinnosci y władza departamentow w radzie. – w 
Warszawie : w Drukarni P. Dufour, [post 21. IX. 1776]. – 6 s. ; 2° ; sign. : 
[ ]2, B1.
Великодна, Ляшенко, № 190; Estreicher XV-XVIII, t. 21, s. 481. 

Підкресл. олівцем у тексті.
Пров.: 

[прим. на с. 1:] №18.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№ 264).

Григорович История/130

486. Lubomirski, Stanisław (1720-1783). Zdanie ... Lubomirskiego 
marszałka wielkiego koronnego na sessyi seymowey dnia 3. pazdziernika 
1776. – w Warszawie : w Drukarni P. Dufour, [post 3. X. 1776]. – 6 s. ; 2° ; 
sign. : А2, [ ]1.



Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович276

Великодна, Ляшенко, № 191; Estreicher XV-XVIII, t. 21, s. 481.
Підкресл. чорнилом у тексті.

Пров.:
[прим. на с. 1, 3]:] №20.

Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 
Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№ 264).

Григорович История/130

487. Lubomirski, Stanisław (1720-1783). Zdanie ... Lubomirskiego 
marszałka wielkiego koronnego na sessyi seymowey dnia 10. pazdziernika 
1776. – w Warszawie : w Drukarni P. Dufour, [post 10. X. 1776]. – [4] s. ; 
2° ; sign. : А2.
Великодна, Ляшенко, № 192; Estreicher XV-XVIII, t. 21, s. 481.

Підкресл. чорнилом у тексті.
Пров.: 

[прим. на с. [1]:] № 21.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№ 264).

Григорович История/130

488. Lucio, Giovanni (1604-1679). Ioannis Lucii De regno Dalmatiae 
et Croatiae : libri sex. – Amstelodami [Amsterdam] : apud Ioannem Blaeu, 
1668. – [20], 286, [2], 287-474, [2] p. ; 3 tab. ; 6 m. ; 4º ; sign. : []2, **2, []1, a6, 
A-Z6, Aa-Qq6, Rr4 .
Кочубинский, с. 627; WorldСat: 51083781. 

Підкресл. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [круглі штампи на тит. арк. та ост. ненумер. с., червон. чорнилом:] 
LIBRARIA COLONNA; 

2. [після с. 474 вклеєний арк. з рукоп. текстом лат. мовою];
3. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ;
4. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 

перекресл.:] № 10.686;
5. [штамп на ост. с. всіх т.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкірою; 
наклейка та тисн. золотом на коріці; крапчаті обрізи.

Григорович История/3

489. Lüdemann, Wilhelm von (1796-1863). Geschichte Griechenlands 
und der Türkei : [in 4 Bd.] / Dargestell von Wilhelm von Lüdemann. – 
Dresden : P. G. Hilschersche Buchandlung, 1827. – (Allgemeine historische 
Taschenbibliothek für jedermann ; Th. 15).
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Bd. 1 : Die alte Geschichte von Griechenland : von den ältesten Zeiten bis auf 
die Gründung des griechischen �aiserthumes. – XVI, 128 S. 
Bd. 2 : Geschichte des byzantinischen Reiches. – [2], 131, [1] S. 
Bd. 3 : Geschichte des osmanischen Reiches, von feinem Urspringe bis zu dem 
Frieden von Rainardegé 1774. – [2], XII, 172 S. 
Bd. 4 : Geschichte der Osmanen und Griechen, vom Frieden von Rainardegé 
bis auf unsere Tage. Von 1774 bis 1827. – VIII, 159, [1] S. 
Кочубинский, с. 629; WorldCat: 164835462; 164835485; 311581195; 
311581240.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.: 

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 159 четвертого т., 
перекресл.:] № 10.766;

2. [штамп на зв. тит. арк. першого т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ;

3. [штамп на с. 159 четвертого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. на коріці; крапчаті 
обрізи. Усі чотири т. сплет. в одну од.

Григорович История/83

490. Lüdemann, Wilhelm von (1795-1871). Lehrbuch der 
neugriechischen Sprache / von W. v. Lüdemann. – Leipzig : F. A. Brockhaus, 
1826. – XX, 200, [2] S.
Кочубинский, с. 623; WorldСat: 24581803.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 200, перекресл.:] 
№ 10.585;

3. [штамп на с. 200:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; тоновані обрізи (колір – жовт.).
Григорович Грамматика/19

491. Łukaszewicz, Lesław (1809-1855). Rys dziejów piśmiennictwa 
polskiego / ułożyl Lesław Łukaszewicz. – W �rakowie : w tłoczni Stanisława 
Gieszkowskiego, 1836. – [8], 93, [1] s.
Кочубинский, с. 638; Estreicher XIX, t. 3, s. 19. 

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [запис власн. на верхн. форзаці:] Его Высбл. Константинъ 
Дмитріевичъ Даниловъ – Таганрог | Книжная лавка |;

3. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.
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Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл.:  Chodakowski Z. D. Z. D. Chodakowskiego O Słowiańszczyźnie 
przed chrześcijaństwem ... – w �rakowie, 1835 (№ 293).

Григорович История литературы/66

M

492. Maciejowski, Wacław Aleksander (1793-1883). Pamiętniki o 
dziejach piśmiennictwie i prawodawstwie slowian : [in 2 pam.] : jako dodatek 
do historyi prawodawstw słowiańskich przez siebie napisaney / wydal Wacław 
Aleksander Maciejowski. – Peterzburg [Санкт-Петербург] ; Lipsk [Leipzig] : 
w księgarniach Eggersa i Hinrichsa, 1839.
Pam. 1 : Wstęp do tych pamiętników, pierwotne dzieje chrześciańskiego 
kościoła u Słowian oboyga obrządku, tudzież ułamki historyczne. – [4], 358, 
[2] s. 
Pam. 2 : Rys dziejów piśmiennictwa i oświaty słowiańskich ludów, aż do XIV 
wieku, wyjątki historyczne, tudzież akta urzędowe i pomniki języka polskiego 
z wieku XIII. i następnych. – [6], 394, [2] s.
Кочубинский, с. 628; Estreicher XIX, t. 3, s. 32; WorldCat 1050731.

Розлогі коментарі власн. стосовно змісту кн. нім. та рос. мовами. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с. всіх т., 
перекресл.:] № 10.723;

3. [штамп на ост. с. всіх т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович История/40

493. Maciejowski, Wacław Aleksander (1792-1883). Polska : az do 
pierwszej polowy XVII wieku, pod wzgledem obyczajow i zwyczajow : w 
4 cz. / opisana przez Waclawa Aleksandra Maciejowskiego. – W Peterzburgui 
[Санкт-Петербург] ; Warszawie : w ksiegarniach Eggersa i Sennewalda, 
1842. – (Polska i Ruś aż do pierwszej połowy XVII wieku).
Cz. 1. – [4], XXVI, [22], 420 s. 
Cz. 2. – [4], 468 s. 
Cz. 3. – [4], 383, [1] s. 
Cz. 4. – [4], 470, [38] s. 
Кочубинский, с. 634; Estreicher XIX, t. 3, s. 33; WorldCat 41098780.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:
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1. [рукоп. технічні ярлики на зв. палітурок усіх т.:] № 245 Biblioteka 
Polska [т. 1], № 246 Biblioteka Polska [т. 2], № 247 Biblioteka Polska [т. 3], 
№ 248 Biblioteka Polska [т. 4];

2. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с. усіх т., 
перекресл.:] № 10.865;

4. [штамп на ост. с. усіх т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович Бытовые/93

494. [Magda, Pál (1770-1841)]. [Neueste statistisch-geographische 
Beschreibung des �önigreichs Ungarn, Croatien, Slavonien und der 
ungarischen Militär-Grenze]. – [Leipzig] : [Weygand’sche Buchhandlung], 
[1832]. – III-XXII, 522 S.
Кочубинский, с. 636; WorldCat: 494607165.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [записи власн. на форзаці та с. III:] Ungarn |;
2. [штамп на c. III:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ;
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 522, перекресл.:] 

№ 11.033;
4. [штамп на с. 522:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Пр. деф.: 
відсутні тит. арк. та с. I-II.

Григорович Бытовые/140

495. Małachowski, Mikołaj (1730-1784). Głos ... Mikołaia 
Małachowskiego woiewody sieradzkiego na sessyi seymowey dnia 4. 8bris 
1776. w Warszawie miany. – [w Warszawie?] : [s. n.], [post 4. IX. 1776]. – 
[4] s. ; 2° ; sign. : [ ]2.
Великодна, Ляшенко, № 198; Estreicher XV-XVIII, t. 22, s. 74.
Пров.: 

[прим. на с. [1]:] №31.
Палітурка сучасна виданню ; цільна: папір. 

Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№  264).

Григорович История/130

496. Mallefille, Léonce (ca 1818 – 1886). Leçons elémentaires de langue 
espagnole d’après la méthode-Robertson / par Léonce Mallefille. – 2-e  éd. – 
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Paris : A. Derache ; librairie pour les langues étrangères, 1846. – 4, [4], III, [1], 
121, [3] p.
Кочубинский, с. 626; WorldСat: 717468895.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.674;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – коленкор; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/108

497. Malý, Jakub Josef Dominik (1811-1885). Příkladowé české 
mluwy / Sebral �. B. Malý = Beispiele čechischer Redeweise / gesammelt von 
�. B. Malý. – W Praze : sklad �ronberger a Ríwnáč, 1846. – XII, 13-153, 
[3] s. – (�rátké mluwnice české pro Čechy; d. 2).
Кочубинский, с. 626; NKC ČR: 001211608; WorldСat: 631575394.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.663;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; тисн. на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/97

498. Malý, Jakub Josef Dominik (1811-1885). Sprawedliwá �ronika 
Česká : Prostonárodnj děgepis české země : [w 6 kn.] / kterauz sepsal 
�. B. Malý. – W Praze : tisk a sklad �ar. Pospjssila, 1844-1845.
�n. 1 : Historie o prwnjch pohanských knjžatech w Čechách, od té doby, když 
poneyprw Čechowé w této zemi se usadili, až do uwedenj křesťanstwa. – 
1844. – [8], 44 s., 1 m., 1 il.
�n. 2 : Historie o křestanských knížatech českých až do té doby, když titul 
královský dědičným se stal. – 1844. – [2], 94, [2] s., 1 il.
Кочубинский, с. 641; WorldCat: 85095772, 85095785.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першої кн.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с. 
другої кн., перекресл.:] № 11.196;

3. [штамп на ост. ненумер. с. другої кн.:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – коленкор, тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Дві кн. сплет. в одну од.

Григорович Cлавянская литература/110

499. Marin, Carlo Antonio (1745-1815). Storia civile e politica del 
commercio de’veneziani : [in 8 vol.] / di Carlo Antonio Marin … – In Vinegia 
[Venezia] : nella Stamperia Coleti, 1798-1800.
Vol. 1. – 1798. – [16], 283, [5] p. ; 8º ; sign. : *8, A-S8.
Vol. 3. – 1800. – 347, [1] p. ; 8º ; sign. : A-X8, Y6.
Vol. 6. – 1800. – 368 p. ; 8º ; sign. : A-Z8.
Кочубинский, с. 629; IT: 002531; 002533; 002536.

Чисельні власн. записи лат. мовою олівцем на полях третього т. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с. усіх т., 
перекресл.:] № 10.742;

3. [штамп на ост. с. усіх т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – дерматин; крапчаті обрізи.
Григорович История/59

500. Matthäi, Christian Friedrich von (1744-1811). Brevis historia 
animalium scriptoris anonymi qui seculo XI. sub Constantino Monomacho 
imperatore Constantinopoli floruit : Graece. nunc primum ... ex Сodice ms. ... ; 
Ποικίλα ελληνικα seu Varia Graeca, ex octo codicibus graecis diversarum 
bibliothecarum, nunc primum edita ... Ex codicibus transcripsit, interpretationes 
latinas, animadversiones et indices adjecit et edidit Christianus Fridericus de 
Matthaei. – Mosquae [Москва] : typis N. S. Vsevolojsky, 1811. – XII, 287, 
[1] p.
Кочубинский, с. 637; WorldCat: 799692343.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 287, перекресл.:] 
№ 11.062;

3. [штамп на с. 287:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкірою; 

наклейка та тисн. золотом на корінці; тоновані обрізи.
Григорович История литературы/47
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501. Mauritius, Antun (1805-1888). Der Panslawismus : eine 
Improvisation als Sendschreiben an den Grafen Adam Gurowski / von Anton 
Mauritius. – Leipzig : Robert Binder, 1843. – 47, [1] S.
Кочубинский, с. 633; WorldCat: 245656353.

Прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.809;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – фіолет. коленкор; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/31

502. Mažuranić, Antun (1805-1888). Slovnica hèrvatska : za gimnazije 
i realne škole / napisao Antun Mažurani�. – U Zagrebu : troškom spisateljevim, 
1859.
D. 1 : Rěčoslovje. – VI, [2], 142, [2] s.
Кочубинский, с. 625; WorldCat: 900304359.
Пров.:

1. [дарчий напис на форзаці:] Господину | Виктору Григоровичу | 
Профессору въ Казань | А. И. Мажураничъ |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 142, перекресл.:] 
№ 10.586;

4. [штамп на с. 142:] 1948. 
Видавнича обкладинка: папір. Кн. блок розділений на дві ч.

Григорович Грамматика/20

503. Mažuranić, Antun (1805-1888). Temelji ilirskoga i latinskoga 
jezika za početinke. – 2 izd. – U Zagrebu : tiskom Fr. Župana, 1842. – [4], 
128 s.
Кочубинский, с. 623; HR: 000246102.

Чисельні прим. власн. олівцем у тексті. 
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл.: Милованов Георгијевић Л. Луке Милованова Опит наставлења 
к Србској сличноречности и слогомјерју или просодии ... – У Бечу, 1833 
(№ 119).

Григорович Грамматика/3
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504. [Mažuranić, Matija (1817-1881)]. Pohled na Bosnu, čili krátká 
cesta do oné krajiny : wykonaná r. 1839-40 od jednoho krajana / [Matija 
Mažurani�] ; z ilirského jazyka přeložil Wilém Dušan Lambl : s připojenou 
mapou zemí jihoslawanských. – W Praze : tisk a sklad �arosl. Pospíšil, 1845. – 
134, [2] s., 1 m. 
Кочубинский, с. 640; NKC ČR: 00125185.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. c., 
перекресл.:] № 11.153;

3. [штамп на ост. ненумер. c.:] 1948.
Видавнича обкладинка (пошкоджена): папір.

Григорович Славянская литература/67

505. Meidinger, Heinrich (1792-1867). Vergleichendes etymologisches 
Wörterbuch der gotisch-teutonischen Mundarten ... : nebst mehreren slavischen, 
romanischen und asiatischen Wurzeln, als beweis gemeinschaftlicher 
Abstammung / von Heinrich Meidinger. – 2. Aufl. – Frankfurt am Main : bei 
�ohann Valentin Meidinger, 1836. – [14], XLVII, [5], 572, [2] S.
Кочубинский, с. 622; WorldСat: 63350929.

Прим. власн. олівцем у тексті. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 572, перекресл.:] 
№ 10.556;

3. [штамп на с. 572:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; тоновані обрізи.
Григорович Словари/29

506. Meinert, Joseph Georg (1773-1844). Die böhmischen 
Geschichtsschreiber des ersten Zeitraumes / von �. Meinert. – Wien : gedruckt 
bey Carl Gerold, 1821. – 34 S. – (Aus den �ahrbüchern der Literatur besonders 
abgedruckt).

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець – шкіра; паперова наклейка та тисн. золотом 
на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: �olowrat-Liebsteinsky F. A. Vorträge gehalten in der öffentlichen 
Sitzung der �. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften ... – Prag, 1825 
(№ 440).

Григорович История литературы/36
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507. Merleker, Karl Friedrich (1803-1872). Musologie. systematische 
Übersicht des Entwickelungsganges der Sprachen, Schriften, Drucke, 
Bibliotheken, Lehranstalten, Literaturen, Wissenschaften und �ünste, der 
Bibliographie und der literar-historischen Studiums / von �arl Friedrich 
Merleker. – Leipzig : F. A. Brockhaus, 1857. – XVI, 439, [1] S.
Кочубинский, с. 637; WorldCat: 758465442.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 439, перекресл.:] 
№ 10.935;

3. [штамп на с. 439:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; тоновані обрізи.
Григорович История литературы/21

508. Metelko, Franc Serafin (1789-1860). Lehrgebäude der 
Slowenischen Sprache im �önigreiche Illyrien und in den benachbarten 
Provinzen : nach dem Lehrgebäude der böhm. Sprache des Hrn. Abbé 
Dobrowsky / von Franz Seraph. Metelko. – Laibach [Ljubljana] : Gedruckt 
bey Leopold Eger, 1825. – XXXVI, 296 S., 1 Taf. 
Кочубинский, с. 626; COBISS.SI-ID: 29963521; WorldСat: 2387820.

Прим. власн. олівцем у тексті. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 296, перекресл.:] 
№ 10.667;

3. [штамп на с. 296:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/101

509. Meusel, Johann Georg (1743-1820). Anleitung zur �enutniss 
der Europäischen Staaten-Historie nach Gebrauerschen Lehrart / von �ohann 
Georg Meusel … – Dritte, vermehrte und verbesserte Ausgabe. – Leipzig : bey 
Caspar Fritsch, 1788. – XVI, 660, [4] S., 22 Taf. ; 8º ; sign. : []8, A-Z8, Aa-Ss8, 
Tt4.
Кочубинский, с. 628; WorldСat: 20866874.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.: 

1. [запис на тит. арк.:] Freuer;
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2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.739;

4. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 

папером; паперова наклейка та тисн. золотом на корінці; крапчаті обрізи. 
Корінець частково пошкоджений.

Григорович История/56

510. Michelet, Jules (1798-1874). Origines du droit français cherchées 
dans les symboles et formules du droit universel / par M. Michelet. – Paris : 
L. Hachette, 1837. – [4], CXXIV, 452, [2] p.
Кочубинский, с. 634; WorldСat: 421578246.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 452, перекресл.:] 
№ 10.869;

3. [штамп на с. 452:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

дерматином; корінець – дерматин; тисн. золотом на корінці; крапчаті 
обрізи. Палітурка частково відкріпл. від кн. блоку.

Григорович Бытовые/97

511. Michelsen, Conrad. �asuslehre der Lateinischen Sprache, vom 
kausal-lokalen Standpunkte aus / von Dr. Conrad Michelsen. – Berlin : Verlag 
von T. Trautwein, 1843. – XII, 220 S. – (Philosophie der Grammatik : unter 
steter Leitung der Geschichte / entworfen von Conrad Michelsen ; Bd. 1).
Кочубинский, с. 623; WorldСat: 41973597.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 220, перекресл.:] 
№ 10.583;

3. [штамп на с. 220:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 

мармуровим папером; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/17

512. Mielcke, Christian Gottlieb (1732-1807). Anfangs-Gründe einer 
litauischen Sprach-Lehre, worinn zwar die von dem jüngern Ruhig ehemals 
herausgegebene Grammatik zum Grunde gelegt, / aber mit starken Zusätzen 
und neuen Ausarbeitungen verbessert und vermehrt worden von Christian 
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Gottlieb Mielcke … – �önigsberg [Калиниград] : Druck und Verlag der 
Hartungschen Hofbuchdruckerey, 1800. – [2], 208, [4] S. ; 8º ; sign. : []1, a-n8, 
[]2.
WorldСat: 256955385.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10542;

2. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.
Припл. до: Littauisch-deutsches und deutsch-littauisches Wörter-Buch ... – 
�önigsberg [Калиниград], 1800 (№ 481). 

Григорович Словари/15

513. [Miklosich von Ritter, Franz Xaver (1813-1891)]. Altslovenisch. 
Von den Buchtaben im Allgemeinen. – S. 1-296. – Окр. відб. : Vergleichende 
Grammatik der slavischen Sprachen, 1852, Bd. 1 : Vergleichende Lautlehre 
der slavischen Sprachen von Fr. Miklosich.
Кочубинский, с. 626.
Пров.:

1. [штамп на c. 1:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 296, перекресл.:] 

№ 10.982;
3. [штамп на с. 296:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мармур. 

папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; крапчаті 
обрізи. 

Григорович Грамматика/123

514. [Miklosich von Ritter, Franz Xaver (1813-1891)]. Čechisch. 
den Buchtaben im Allgemeinen. – S. 407-518. – Окр. відб. : Vergleichende 
Grammatik der slavischen Sprachen, 1852, Bd. 1 : Vergleichende Lautlehre 
der slavischen Sprachen von Fr. Miklosich.
Кочубинский, с. 626.
Пров.:

1. [штамп на c. 407:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 518, перекресл.:] 

№ 10.983;
3. [штамп на с. 518:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. 

Григорович Грамматика/124
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515. Miklosich von Ritter, Franz Xaver (1813-1891). Formenlehre 
der altslovenischen Sprache / von Fr. Miklosich. – Wien : Wilhelm 
Braumüller, 1850. – [4], 73, [3] S.
Кочубинский, с. 625; WorldСat: 18615349.
Пров.:

1. [запис власн. на тит арк., чорнилом та олівцем:] Я отдал свой 
собственный экземпляръ |;

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.655;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – дерматин; крапчаті обрізи. 
Палітурка пошкождена.
Припл. до: Miklosich von Ritter F. X. Lautlehre der altslovenischen 
Sprache ... – Wien, 1850 (№ 516).

Григорович Грамматика/89

516. Miklosich von Ritter, Franz Xaver (1813-1891). Lautlehre der 
altslovenischen Sprache / von Fr. Miklosich. – Wien : Wilhelm Braumüller, 
1850. – [4], 52 S.
Кочубинский, с. 625; WorldCat: 162958699.

Чисельні прим. власн. у тексті. 
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – дерматин; крапчаті обрізи. 
Палітурка пошкождена.
Припл.: Miklosich von Ritter F. Formenlehre der altslovenischen Sprache ... – 
Wien, 1850 (№ 515).

Григорович Грамматика/89

517. Miklosich von Ritter, Franz Xaver (1813-1891). Lexicon linguae 
slovenicae veteris dialecti / edidit F. Miklosich. – Vindobonae [Wien] : apud 
Guilielmi Braumüller, 1850. – XIV, 204 p. 
Кочубинский, с. 622; WorldСat. 6797436.

Чисельні прим. власн. у тексті. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 204:, перекресл.:] 
№10.552;

3. [штамп на с. 204:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Словари/25

518. Miklosich von Ritter, Franz Xaver (1813-1891). Radices linguae 
Slovenicae veteris dialecti / scripsit Franciscus Miklosich. – Lipsiae [Leipzig] : 
in libraria Weidmannia, 1845. – [2], 6, [4], 7-14, [4], 15-22, [4], 23-28, [4], 29-
30, [4], 31-32, [4], 33-42, [4], 43-48, [4], 49-58, [4], 59-60, [4], 61-72, [4], 
73-78, [4], 79-92, [4], 93-100, [4], 101-102, [4], 103-104, [4], 105-108, [4], 
109-110, [4], 111-112, [4], 113-146, [4], 147, [1] p.
Кочубинский, с. 621; WorldСat: 230737462.

Прим. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. с., 
перекресл.:] № 10.531;

3. [штамп на передост. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Між нумер. с. розміщені порожні арк.

Григорович Словари/4
519. Miklosich von Ritter, Franz Xaver (1813-1891). Slavische 

bibliothek : oder beiträge zur slavischen philologie und geschichte : [in 2 Bd.] / 
von Fr. Miklosich. – Wien : bei Wilhelm Braumüller, 1851-1858.
Bd. 1. – 1851. – [2], 321, [1] S., 1 il.
Кочубинский, с. 634; WorldCat: 44663470.

Прим. біблотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.860;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович Бытовые/88

520. Miklosich von Ritter, Franz Xaver (1813-1891). Die Sprache der 
Bulgaren in Siebenbürgen / von Franz Miklosich. – Wien : aus der �aiserlich 
- �öniglich Hof- und Staatsdruckerei, 1856. – 42 S. – (Aus dem VII. Bande 
der Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Besonders 
Abgedruckt).
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Кочубинский, с. 622; WorldСat 55406163.
Чисельні прим. власн. чорнилом та олівцем у тексті; прим. 

бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 42, перекресл.:] 
№10.551;

3. [штамп на с. 42:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 

коленкором; паперова наклейка на верхн. кришці палітурки.
Григорович Словари/24

521. Miklosich von Ritter, Franz Xaver (1813-1891). Vergleichende 
Lautlehre der slavischen Sprachen / von Fr. Miklosich. – Wien : Wilhelm 
Braumüller, 1852. – XVI, 518 S. – (Vergleichende Grammatik der slavischen 
Sprachen / von Franz Miklosich ; Bd. 1).
Кочубинский, с. 625; WorldСat: 66046164.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 518, 
перекресл.:] 10.657, 10.697;

3. [штамп на с. 166:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/91

522. Millauer, Maximilian Xaver (1784-1840). Diplomatisch-
historische Aufsätze über �ohann Žižka von Trocnow / von … Maximilian 
Millauer. – Prag : gedruckt bei Gottlieb Haase, 1824. – 60, [2] S. – (Aus den 
Abhandlungen der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften).
WorldCat: 562958690.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець – шкіра; наклейка та тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.
Припл. до: �olowrat-Liebsteinsky F. A. Vorträge gehalten in der 
öffentlichen Sitzung der �. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften in ihrem 
Versammlungssaale ... – Prag, 1825 (№ 440).

Григорович История литературы/36

523. Millauer, Maximilian Xaver (1784-1840). Fragmente aus dem 
Nekrolog des Zisterzienser-Stiftes Hohenfurt : mit Anmerkungen / von Xaver 
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Maximilian Millauer. – Prag : gedruckt bei Gottlieb Haase, 1819. – 70, [2] S. – 
(Für die Abhandl. der �. böhm. Gesells. der Wissenschaften).
WorldCat: 8252768.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець – шкіра; наклейка та тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.
Припл. до: �olowrat-Liebsteinsky F. A. Vorträge gehalten in der öffentlichen 
Sitzung der �. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften ... – Prag, 1825 
(№ 440).

Григорович История литературы/36

524. Millauer, Maximilian Xaver (1784-1840). �ritische Beiträge zu 
A. Voigts Versuch einer Geschichte der Universität in Prag / von … Maximilian 
Millauer. – Prag : gedruckt bei Gottlieb Haase, 1820. – 46, [2] S. – (Für die 
Abhandl. der �. böhm. Gesells. der Wissenschaften).
WorldCat: 258566846.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець – шкіра; наклейка та тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.
Припл. до: �olowrat-Liebsteinsky F. A. Vorträge gehalten in der öffentlichen 
Sitzung der �. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften ... – Prag, 1825 
(№ 440).

Григорович История литературы/36

525. Millauer, Maximilian Xaver (1784-1840). Die Ritter von 
Poresching im Süden Böhmens / von … Maximilian Millauer. – Prag : gedruckt 
bei Gottlieb Haase, 1823. – 36 S. – (Aus den Abhandlungen der k. böhm. 
Gesellschaft der Wissenschaften).
WorldCat: 165693038.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець – шкіра; наклейка та тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.
Припл. до: �olowrat-Liebsteinsky F. A. Vorträge gehalten in der öffentlichen 
Sitzung der �. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften ... – Prag, 1825 
(№ 440).

Григорович История литературы/36

526. Mineralogisches Wörterbuch / veranstaltet und herausgegeben 
von der freyen ökonomischen Gesellschaft im �ahr 1790 = Словарь 
минералогический, / старанием Вольнаго экономическаго общества 
изданный 1790 года. – St. Petersburg [Санкт-Петербург] : bey der Rayferl, 
1790. – [8], 98 c. ; 4º ; sign. : []4, A-Л4, М1.
Кацпржак, № 5547.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:
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1. [записи влаcн. на форзаці, олівцем];
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 98, перекресл.:] 

№ 10534;
3. [штамп на с. 98:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці.
Припл. до: Новый ботанический словарь на латинском, немецком 
и российском языках по препоручению Императорскаго Вольнаго 
Економическаго Общества … = Novum dictionarium botanicum latino-
germano-rossicum juxta systema Carol. Linnaei ... – В Санктпетербурге, 
1804 (№ 134).

Григорович Словари/7

527. Młodziejowski, Andrzej Mikołaj Stanisław (1717-1780). 
Mowa ... Andrzeia Młodzieiowskiego biskupa poznanskiego kanclerza 
W. �. Na sessyi seymowey 25. septembris 1776 miana. – [S. l.] : [s. n.], [post 
25. IX. 1776]. – [4] s. ; 2° ; sign. : A2.
Великодна, Ляшенко, № 208; Estreicher XV-XVIII, t. 22, s. 458.
Пров.:

[прим. на с. [1]:] №23 [?].
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№  264).

Григорович История/130

528. Młodziejowski, Andrzej Mikołaj Stanisław (1717-1780). 
Mowa ... Andrzeia Młodzieiowskiego biskupa poznanskiego y warszawskiego, 
kanclerza W. �. Na sessyi seymowey 10. septembris miana. – [S. l.] : [s. n.], 
[post 10. IX. 1776 ?]. – [14] s. ; 2° ; sign. : A-C2, D1.
Великодна, Ляшенко, № 209; Estreicher XV-XVIII, t. 22, s. 458.
Пров.: 

[прим. на с. [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13]:] №24.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№  264).

Григорович История/130

529. Młodziejowski, Andrzej Mikołaj Stanisław (1717-1780). 
Mowa ... Młodzieiowskiego biskupa poznanskiego kanclerza Wielkiego 
�oronnego na koncu seymu z pozegnaniem stanow miana. – [S. l.] : [s. n.], 
[1776 ?]. – [8] s. ; 2° ; sign. : A-B2.
Великодна, Ляшенко, № 210; Estreicher XV-XVIII, t. 22, s. 458.
Пров.: 

[прим. на с. [1, 5]:] №25.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 
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Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№  264).

Григорович История/130

530. Molitve in premishlovanja per objiskovanju shtirih k’ sadoblenju 
odpustika svetiga-lèta odlozhenih zerkva : katerim je spredpostavljen kratki 
nauk od svetiga léta 1826 / [prev. Valentin Stanič]. – Şe dobé v Gorizi [Gorizia] : 
per bukvah niemshkih şhol, 1826. – 148 s.

Відомості про укладача встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 640; COBISS.SI-ID: 5081952.
Пров.:

[штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, тоновані обрізи 
(колір – жовт.). Корінець відкріпл. від кн. блоку. Видавнича наклейка на 
тит. арк.: S’ perstav’kami 130 zerkvenih ino drugih Pesm sa kmete ino mlade 
ljudi. Veljajo 28 kr.
Припл.: Drugi perstavik starih ino novih zerkvenih ino drugih peşem, h’ 
molitvam ino premişhlovanjam sa şveto leto 1826 ... – [Gorizia], 1838 
(№ 317).

Григорович Славянская литература/62

531. Möller, Johannes (1806-1862). Saxones : commentatio historica. – 
Berolini [Berlin] : typis Godofr. Carol. Nauckii, 1830. – [4], 75, [1] p.
Кочубинский, с. 635; WorldCat: 793598734.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ;

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 75, перекресл.:] 
№ 10.877; 

3. [штамп на с. 75:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Пр. частково реставрований.

Григорович Бытовые/105

532. [Morski, Onufry (1752-1789)]. [Relacya z examinu kommissyi 
skarbu koronnego za lat cztery od dnia 1 7bris 1786 do dnia ostatniego 
Augusti 1790 przez Deputacyą od stanów wyznaczoną odprawionego, w 
stanach Rzepltey : [w 2 cz.] / przez trzymaiącego w teyże Deputacyi pioro 
�. W. Morskiego ... w Miesiącu Styczniu 1791 r. uczyniona z rozkazu stanów 
wydrukowana]. – w Warszawie : w Drukarni P. Dufour kons. Nadw. �. �. Mci., 
Dyrektora Druk : �orp. �ad., [1791]. 
Cz. 1. – 104 s., 1 k. il. (45x20 cm) ; 4° ; sign. : A-N4.
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Відомості про автора, заголовок та вихідні дані встановлено за 
бібліогр.
Великодна, Ляшенко, № 218; Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, 
t. 22, s. 566.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [рукоп. наклейка на верхн. кришці палітурки:] Relacija z 
Egzaminu Komissii skarbu Koronnego;

2. [штамп на зв. верхн. кришки палітурки:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. 
НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;

3. [прим. на верхн. кришці палітурки, олівцем:] №20;
4. [рукоп. технічний ярлик на корінці:] H. P. №240;
5. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 104, 

перекресл.:] 32928;
6. [штамп на с. 104:] 1948.

Палітурка сучасна виданню: папір; пошкоджена. Прим. деф.: 
с. [1-8], 105-106 (арк. [ ]8, O2) втрачені. 

Григорович История/141

533. Mostowski, Tadeusz Antoni (1766-1842). Mowa �aśnie 
Wielmożnego Mostowskiego … , miana na pierwszey sessyi seymowej w 
izbach złączonych. Dnia 13 września1820 roku. – Warszawie : [s. n.], 1820. – 
36 s.
Кочубинский, с. 631; Estreicher XIX, t. 3, s. 172; WorldCat: 804440035.

Прим. бібліотекарей 2 пол. ХІХ ст.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на c. 36; 
перекресл.:] 32.923.

Палітурка відсутня.
Григорович История/140

534. Muczkowski, Józef (1795-1858). Grammatyka języka polskiego / 
prez �ózefa Muczkowskiego. – Wyd. 2 przerobione i pomn. – W �rakowie : 
czcionkami Stanisława Gieszkowskiego, 1856. – VIII, 328 s.
Кочубинский, с. 624; Estreicher XIX, t. 3, s. 180.

Прим. та підкресл. власн. олівцем у тексті.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 328, перекресл.:] 
№ 10.602;

3. [штамп на с. 328:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/36

535. Müller, Joseph-Emile (1811-1845). Albanien, Rumelien und 
die Österreichisch-montenegrische Gränze, : oder statistisch-topographische 
Darstellung der Paschaliks Skutari, Ipek, Toli-Monastir, �akova, Tirana, 
�avaja, Elbassan und Ohrida, so wie das Gränzdistricts von Budua in 
Österreichisch-Albanien / nach eigenen Beobachtungen dargestellt von dr. 
�oseph Müller, … ; mit einer Vorrede von Paul �oseph Schafarik. – Prag : 
Verlag der �. G. Calve’schen Buchhandlung, 1844. – XII, [4], 103, [1] S., 1 �.
Кочубинский, с. 635; WorldСat: 758453790.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 103, перекресл.:] 
№ 10.885;

3. [штамп на с. 103:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 

папером; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/113

536. Murko, Anton Johann (1809-1872). Theoretisch-praktische 
Grammatik der slowenischen Sprache : in Steiermark, �ärnten, �rain und 
dem illyrischen �üstenlande / von A. �. Murco. – 2., umgearb. und sehr verm. 
Aufl. – Gratz : Verlag der Fr. Ferstl’schen Buchhandlung, 1843. – [8], 267, 
[1] S.
Кочубинский, с. 623; WorldСat: 32611494.

Прим. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 267, перекресл.:] 
№ 10.572;

3. [штамп на с. 267:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/6

537. [Musi, Peter (1799-1875)]. Navod v’branje sa mladoşt nedélskih 
shol. – 3. natis. – V’ Zeli [Celje ] : na prodaj per �oshefu Gajgerju, 1846. – 78, 
[2] s.
Кочубинский, с. 641; COBISS.SI-ID: 398903.
Пров.:
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1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 78, перекресл.:] 
№ 11.182;

3. [штамп на с. 78:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 

папером; мармур. обрізи.
Григорович Славянская литература/96

538. Mysli obywatela nadchodzących seymików tyczące się. – [S. l.] : 
[s. n.], 1788. – [8] s. ; 2° ; sign. : A-B2.
Ведикодна, Ляшенко, № 223; Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, 
t. 22, s. 663.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [запис на c. 1:] N.R.P. Generalia;
2. [штамп на c. [1]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 

УНИВЕРСИТЕТА;
3. [прим. на c. [1], олівцем:] № 32;
4. [рукоп. технічний ярлик на c. [8]:] Hist. Pоlsk. №189;
5. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. [7], 

перекресл.:] 32940;
6. [штамп на с. [7]:] 1948.

Палітурка відсутня. 
Григорович История/134

N

539. Napputjenja za delotvorno življenje / iz nimačkoga preveo Ilia 
Rukavina Ljubacki. – U Terstu [Triest] : tiskom Mareni�a, 1845.
Sv. 1 : O uppotribljenju vrimena. – 32 s.
COBISS.SI-ID: 4610675; WorldCat: 439780059.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець – коленкор; крапчаті обрізи. Пр. деф.: відсутні 
с. 33-112.
Припл. до: �otzebue A. Dramatički Prevvoddi za narodno kazaliste : [u 
2 sv.] ... – U Terstu [Triest], 1843-1844 (№ 452). 

Григорович Cлавянская литература/86

540. Naruszewicz, Adam Stanisław (1733-1796). Historya �ana 
�arola Chodkiewicza, wojewody Wilenskiego, hetmana wielkiego W. X. 
Lit. : [in 2 t.] / prez Adam Naruszewicz ; edycya Tadeusza Mostowskiego. – w 
Warszawie : w drukarni Nro 646 przy Nowolipiu, 1805. – (Wybor Pisarzow 
Polskich Historya).
T. 1. – 449, [1] s., 1 portr. 
T. 2. – 408 s. 



Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович296

Кочубинский, с. 632; Estreicher XIX, t. 3, s. 206.
Пров.: 

1. [штампи на зв. тит. арк. обох т.:] БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. 
НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;

2. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новросійського ун-ту на с. 446 
першого т., с. 408 другого т., перекресл.:] 34.694;

3. [штамп на с. 446 першого т., с. 408 другого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи.
Григорович История/166

541. [Naruszewicz, Adam (1733-1796)]. Recueil de pieces relatives au 
procés entre S. a le prince Adam Czartoryski, accusateur, m. m. �omarzewski 
et Ryx, accusés du crime d’empoisonnement. – [Warszawa ?] : [s. n.], 1785. – 
[8], 135, [1], 12 p. ; 8º ; sign. : A4, A-H8, I4, A6. 
Кочубинский, с. 631; BIH UW: 122; WorldСat: 560340059.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новросійського ун-ту на с. 12; 
перекресл.:] 32.955;

3. [штамп на с. 12:] 1948.
Обкладинка паперова. Пр. деф.: відсутні останні шість с. (A7-8, 

[B1]).
Григорович История/148

542. Nebeský, Váslav Bolemír (1818-1882). Protichůdci : báseň / od 
Václ. Bol. Nebeského. – V Praze : tisk a sklad �ar. Pospíšila, 1844. – 44 s.
Кочубинский, с. 642; NKC ČR: 001192179; WorldCat: 38615079.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 44, перекресл.:] 
№ 11.212;

3. [штамп на с. 44:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи. Відсутня 
нижн. кришка палітурки.

Григорович Cлавянская литература/126

543. Nehring, Władysław (1830-1909). O życiu i pismach �oachima 
Bielskiego / napisał Władysław Nehring. – Poznań : nakładem księgarni 
�ana �onst. Żupańskiego, 1860. – VI, 7-99, [1] s. – (O historykach polskich 
szesnastego wieku ; cz. 2).
Кочубинский, с. 637; Estreicher XIX, t. 3, s. 219.



Видання латинського шрифту 297

Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 99, перекресл.:] 

№ 11.055;
3. [штамп на с. 99:] 1948.

Видавнича обкладинка (пошкоджена): папір.
Григорович История литературы/40

544. Neigebaur, Johann Daniel Ferdinand (1783-1866). Handbuch für 
Reisende in Griechenland : [in 2 Th.] / von �oh. Ferd. Neigebaur und Ferdinand 
Aldenhoven zu Athen. – Leipzig : F. A. Brockhaus, 1842. 
Th. 1. – XIV, 532 S. 
Th. 2. – [6], 552, [2] S.
Кочубинский, с. 629; WorldСat: 312197226; 312197324.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВ-
СКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. 532 першого т., 
с. 552 другого т., перекресл.:] №10. 745;

3. [штамп на c. 532 першого т., с. 552 другого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець – дерматин; паперова наклейка на корінці. 
Григорович История/62

545. Nemčić Gostovinski, Antun (1813-1849). Putositnice / od 
A. N. Gostoviskoga. – U Zagrebu : tiskom k. p. narodne tiskarnice Ljudevita 
Gaja, 1845. – IV, 491, [1] s.
Кочубинский, с. 640; HR: 000592354; WorldCat: 42858638.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 491, перекресл.:] 
№ 11.142;

3. [штамп на с. 491:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець – дерматин; крапчаті обрізи.
Григорович Славянская литература/56

546. Nesselmann, Georg Heinrich Ferdinand (1811-1881). Die Sprache 
der alten Preussen : an ihren Ueberresten erläutert / von G. H. F. Nesselmann. – 
Berlin : bei G. Reimer, 1845. – XXXVI, 158, [2] S.
Кочубинский, с. 624; WorldCat: 715635543.

Прим. власн. та підкресл. олівцем у тексті. 
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Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 158, перекресл.:] 

№ 10.601;
3.[штамп на с. 158:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/35

547. [Niemcewicz, Julian Ursyn (1758-1841)]. Dway panowie 
sieciechowie powieś� / przez �. U. N. – w Warszawie : wytłoczno u XX. 
Piarów, 1815. – 48 s.

Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 642; Estreicher XIX, t 3, s. 230.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 48, 
перекресл.:] 32.941;

3. [штамп на с. 48:] 1948.
Обкладинка паперова. Пр. необрізаний. 

Григорович Славянская литература/129

548. Niemiecko-polskski slownik kieszonkowy : do szkólnego 
i podręcznego użycia / podług najlepszych źródeł wypracowany przez 
F. A. E. Łukaszewskiego i Augusta Mosbacha = Deutsch-Polnisches Taschen-
Wörterbuch zum Schul- und Handgebrauch / von Xaver F.A.E. Lukaszewski 
und August Mosbach. – 5 wyd. stereotyp. – Wrocław = Breslau : verlag von 
Siegmund Schletter, 1852. – [4] S., 888 kol.
Estreicher XIX, t. 3, s. 20. 
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с., перекресл.:] 
№ 10.529;

2. [штамп на ост. с.:] 1948. 
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець – шкіра; кутики – коленкор; тисн. на корінці; 
тоновані обрізи (колір – жовт.).
Припл. до: Polnisch-Deutsches Taschen-Wörterbuch zum Schul- und 
Handgebrauch nach den besten Hulfsquellen bearbeitet … = Polsko-Niemiecki 
slownik kieszonkowy do szkólnego i podręcznego użycia podług najlepszych 
źródeł wypracowany ... – 5 Stereotyp-Ausgabe. – Breslau = Wrocław, 
1852. (№ 581).

Григорович Словари/2
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549. Niesiołowski, Józef (1728-1814). Mowa ... Niesiołowskiego 
woiewody nowogrodzkiego roku 1776. dnia 29. augusti na seymie w 
Warszawie miana. – [S. l. ]: [s. n.], [post 29. VIII. 1776]. – [2] s. ; 2° ; sign. : 
[ ]1.
Великодна, Ляшенко, № 233; Estreicher XV-XVIII, t. 23, s. 130.
Пров.:

[прим. на с. [1]:] №27.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№  264).

Григорович История/130

550. Niesiołowski, Józef (1728-1814). Mowa ... Niesiołowskiego 
woiewody nowogrodzkiego w senacie przeciwko proiektowi pomnozenia 
władzy radzie nieustaiącey roku 1776. in 7bri miana. – [S. l.] :[ s. n.], [post 
IX. 1776]. – 2° ; [2] s. ; sign. : [ ]1.
Великодна, Ляшенко, № 234; Estreicher XV-XVIII, t. 23, s. 130.
Пров.: 

[прим. на с. [1]:] №29.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№  264).

Григорович История/130

551. Njemsko-serski słownik : z wulozenjom powsitkomneho serskeho 
prawjepisanja / Wot �. E. Smoler = Deutsch-Wendisches Wörterbuch : mit einer 
Darstellung der allgemeinen wendischen Rechtschreibung / Von �. E. Schaler. – 
W Budešini [Bautzen] : wellersche Buchhandlung (G. Schlüssel.), 1843. – III-
XXXIX, [1], 150, [2] S.
Кочубинский, с. 622; WorldCat: 614562538.

Прим. бібліотекарей 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 150, перекресл.:] 
№10.5563;

3. [штамп на с. 150:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Словари/36

552. Nowe wypisy polskie czyli Wybór różnych wyimków prozę i 
poezyą zawierający : dla użytku młodzieży szkolnej : [w 2 cz.] / [zebr. i oprac. 
�an Popliński]. – W Lesznie : druk i nakład Ernesta Günthera, 1831-1838.
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Cz. 2 : Zawierająca historyą prozy polskiej z wyimkami. – 1838. – [4], XX, 
432 s.
Estreicher XIX, t. 3, s. 490. 
Пров.:

1. [запис власн. на нижн. форзаці:] Два послѣдніе случая |;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. 432, перекресл.:] 

№ 11.173;
4. [штамп на c. 432:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; крапчаті обрізи.

Григорович Cлавянская литература/87

553. [Nuevo diccionario de faltriquera : español-francès]. – [S. l.] : 
[s. n.], [XIX s.]. – 404 p.
Пров.:

1. [штамп на форзаці:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 404, перекресл.:] 
№ 10.5565;

3. [штамп на с. 404:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

дерматином; корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Пр. деф.: відсутній тит. арк.

Григорович Словари/38

O

554. Ogiński, Andrzej (1740-1787). Mowa ... Andrzeia Oginskiego 
sekretarza Wielkiego Xięstwa Litewskiego, generalney konfederacyi litt. y 
seymowego marszałka na sessyi szostey dnia 2. septembris miana. – [S. l.] : 
[s. n.], [post 2. IX. 1776]. – [2] s. ; 2° ; sign. : [ ]1.
Великодна, Ляшенко, № 239; Estreicher XV-XVIII, t. 23, s. 290.
Пров.: 

[прим. на с. [1]:] №15 [?].
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№  264).

Григорович История/130

555. Ogiński, Andrzej (1740-1787). Mowa ... Andrzeia Oginskiego 
sekretarza Wielkiego Xięstwa Litewskiego, generalney konfederacyi litt. 
y seymowego marszałka na seymie die 4. septembris 1776 miana. – [S. l.] : 
[s. n.], [post 4. IX. 1776]. – [4] s. ; 2° ; sign. : A2.



Видання латинського шрифту 301

Великодна, Ляшенко, № 240; Estreicher XV-XVIII, t. 23, s. 290.
Пров.: 

[прим. на с. [1]:] №16.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№ 264).

Григорович История/130

556. Ogiński, Michał Kazimierz (1728-1800). Zdaniе ... Michała 
hrabi Ogińskiego, hetmana wielkiego W. X. Litt. Na sessyi seymowey dnia 
23. wrzesnia 1776. na proiekt pod tytułem Powinnosci y władza departamentow 
w radzie. – w Warszawie : w Drukarni P. Dufour, [post 23. IX. 1776]. – [4] s. ; 
2° ; sign. : [ ]2.
Великодна, Ляшенко, № 241; Estreicher XV-XVIII, t. 23, s. 290.

Підкресл. олівцем у тексті.
Пров.:

[прим. на с. [1]:] №11.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№ 264).

Григорович История/130

557. Orzechowski, Stanisław Okszyc (1513-1566). Stanisława 
Okszyca Orzechowskiego, �roniki Polskie : od Zgonu Zygmunta Igo / edycya 
Tadeusza Mostowskiego. – w Warszawie : w drukarni Nro 646 przy Nowolipiu, 
1805. – 482 s., 1 portr. – (Wybor Pisarzow Polskich Historya). 
Кочубинский, с. 632; Estreicher XIX, t. 3, s. 317.
Пров.: 

1. [штампи на зв. тит. арк.:] БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 482; 
перекресл.:] 34.693;

3. [штамп на с. 482:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Корінець пошкождений.

Григорович История/167

558. Otto, Everhard (1685-1756). Everardi Ottonis, ... de aedilibus 
coloniarum et municipiorum liber singularis. In quo pleraque, ad veterem 
politiam municipalem pertinentia explicantur. – Editio secunda. – Lipsiae 
[Leipzig] : apud �oh. Mich. Teubnerum, 1732. – [16], 507, [13] p. ; 8° ; sign. : 
*8, A-Z8, Aa-Ii8, �k4.
Кочубинский, с. 634; WorldCat: 800560265.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
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Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 

перекресл.:] № 10.830;
3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/58

P

559. Palacký, František (1798-1876). Böhmen unter �önig Wenzel IV, 
bis zum Ausbruch des Hussitenkrieges : vom �ahre 1378-1419. – Prag : in 
Commission bei �ronberger und Rĭwnač, 1845. – VI, [2], 424 S. – (Palacký F. 
Geschichte von Böhmen : größtentheils nach Urkunden und Handschriften ; 
Bd. 3, Abt. 1).
Кочубинский, с. 629; NKC ČR 001267686; WorldСat: 174775144.

Прим. бібілотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 424, перекресл.:] 
№ 10.770;

3. [штамп на с. 424:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович История/87

560. Palacký, František (1753-1829). �oseph Dobrowsky’s Leben und 
gelehrtes Wirken, / geschildert von Franz Palacky. – Prag : Druck bei Gottlieb 
Haase Söhne, 1833. – IV, [1], 6-64 S, 1 Taf. – (Aus den Abhandlungen der 
königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften).
NKC ČR: 002148582; WorldСat: 37481587.

Прим. бібілотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. 64, перекресл.:] 
№10.747;

2. [штамп на c. 64:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон; обтягнутий 

мармуровим папером; корінець та кутики – коленкор; паперова наклейка 
на корінці; крапчаті обрізи. 
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Припл. до: Fabianich D. Memorie storico-letterarie di alcuni conventi della 
Dalmazia ... – In Venezia, 1845 (№ 340).

Григорович История/64

561. Palacký, František (1798-1876). Literarische Reise nach Italien 
im �ahre 1837 zur Aufsuchung von Quellen der böhmischen und mährischen 
Geschichte / von Franz Palacky, ... Mit einem lithographirten Fac-simile. – 
Prag : bei �ronberger’s Witwe und Weber, 1838. – [4], 122, [2] S., 1 Taf. – (Aus 
den Abhandlungen der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften).
Кочубинский, с. 627; NKC ČR: 001267707; WorldСat: 799709672.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 122, перекресл.:] 
№ 10.700;

3. [штамп на с. 122:] 1948. 
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович История/17

562. Palacký, František (1798-1876). Würdigung der alten 
böhmischen Geschichtschreiber : eine von der k. böhmischen Gesellschaft 
der Wissenschaften gekrönte Preisschrift / von Franz Palacky. – Prag : in 
commission bei A. Borrosch, 1830. – XXIV, 308, [4] S.
Кочубинский, с. 628; NKC ČR: 001267734; WorldСat :6715210; 251808291; 
475420045; 800578142.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.708;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; крапчаті обрізи.
Григорович История/25

563. Palmotić, Junije Džono (1607-1657). Elena : poluscjalostivo 
prikasagne / spjevano po gosparu Gjonu Gjore Palmotte. – U Dubrovniku : po 
Pet. Franu Martecchini, 1839. – 78 s.
HR: 000050000; COBISS.SR-ID: 155165959.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Gunduli� I. Diana, i Armida : pjesanzi ..  – U Dubrovniku, 1837 
(№ 369).

Григорович Славянская литература/28
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564. Passow, Franz Ludwig Karl Friedrich (1786-1833). Grundzüge 
der Griechischen und Römischen Litteratur- und �unstgeschichte / Zum 
Gebrauch bei akademischen Vorlesungen entworfen von Franz Passow. – 
2. vermehrte und verbesserte Ausgabe. – Berlin : bei Ferdinand Dümmler, 
1829. – VI, 122, [2] S.
Кочубинский, с. 636; WorldCat: 494096377.

Прим. бібілотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.918;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович История литературы/4

565. Passow, Karl Friedrich Rudolf (1798-1860). Beitrag zur 
Geschichte der deutschen Universitäten im XIV �ahrhundert / von Carl 
Passow … – Berlin : gedruckt in der Druckerei der �öniglichen Akademie der 
Wissenschaften, 1836. – [2], 71, [1] S.
WorldCat: 459148360.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 71, перекресл.:] 
№ 11.044;

2. [штамп на с. 71:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Pöschmann G. F. von. Uber den Einfluss der abendländischen 
�ultur auf Russland. – Dorpat, 1802 (№ 594).

Григорович История литературы/29

566. Pavletić, Jaćim (XIX st.). Pregled zemljo- i dèržavopisni Europe / 
od �. Pavleti�a. – U Zagrebu : tiskom kr. priv. ilírske narodne tiskarne dra. 
Ljudevita Gaja, 1843. – VIII, [2] s., XIX tab.
Кочубинский, с. 632; COBISS.SR-ID: 155133959.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на табл. XIX, 
перекресл.:] № 10.774;

3. [штамп на табл. XIX:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/2
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567. Pěsmarica / izdane po D[ragutinu] R[akovacu] i L[judevitu] 
V[ukotinoviću]. – Drugo izdanje. – U Zagrebu : tiskom Franje Suppana, 1842. 
Sb. 1 : Pěsme domorodne. – XVI, 127, [1] s.

Відомості про відавців встановлено за бібліогр.
HR: 000065647; WorldCat: 504217760.

Прим. власн. олівцем у тексті. 
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 127, перекресл.:] 
№ 11.188;

2. [штамп на с. 127:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

дерматином; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
позолочені обрізи.
Припл. до: [�ukuljevi�-Sakcinski I.]. Malo zèrcalo naroda slavjanskoga : 
izvadjeno iz slovačke čitanke. – U Zagrebu, 1845 (№ 467).

Григорович Cлавянская литература/102

568. Petter, Franz (1798-1853). Das �önigreich Dalmatien : [in 
4 Lfg.] / von Franz Petter : mit einer topographischen �arte und fünf 
Chromolithographien nach Originalzeichnungen von �acob und Rudolf Alt. – 
Wien : Verlag der �unfthandlung H. F. Müller, 1841. 
Lfg. 1 : �reis Zara. – [4], 42, [2] S., 6 Taf.
Lfg. 2 : �reis Spalato. – [2], 36, [2] S., 6 Taf.
Lfg. 3 : �reis Ragusa. – [4], 35, [1] S., 6 Taf.
Lfg. 4 : �reis Cattaro. – [4], 44, [2] S., 6 Taf.
Кочубинский, с. 627; WorldСat: 80597730.

Прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першої ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с. четвертої ч., перекресл.:] № 10.687;

3. [штамп на передост. ненумер. с. четвертої ч.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи. Усі ч. 
сплет. в одну од.

Григорович История/4

569. Peucer, Daniel (1699-1756). De eo quod pulchrum est in Basilii 
M. opusculo pros tous neous, opōs an ex hellēnikōn ōphelointo logōn 
commentatio actui valedictorio … Beniam. Eliae �aiseri … ; / praemissa a 
Dan. Peucero … – Lipsiae [Leipzig] : ex officina Langenhemiana, 1740. – 
12 p. ; 4º ; sign. : A4, B2.
Кочубинский, с. 637; WorldCat: 246213594.

Прим. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
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Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 12, перекресл.:] 

№ 11.054;
3. [штамп на с. 12:] 1948.

Палітурка відсутня. 
Григорович История литературы/41

570. Philippe de Cypre (Protonotaire de Constantinople). Philippi 
Cypii … Chronicon ecclesiae Graecae ; / quod primus e manuscripto 
byzantino edidit latineque vertit Nicolaus Blancardus ... Henricus Hilarius ante 
ferale illud incendium … recensuit ... ; accedit in fine Appendix, in qua non 
minus grata quam utilia in gratiam lectoris in medium producuntur, historiae 
patriarchiae inservientia, quae in ipsa rei tractatione commode proferri haud 
potuere ; Cui Appendici notitia quoque Episcopatuum per Orientem, quae 
imp. Andronicum Palaeologum seniorem autorem habet, est inserta. – Lipsiae 
[Leipzig] ; Francofirti [Frankfurt am Main] : sumpt. �oh. Christian. Wohlfart, 
1687. – [40], 500, [2], 502-512, 503-508 [i. e. 518], [114] p., 1 m. ; 8º ; sign. : 
[]1, a7, b8, c4, A-Z8, Aa-Ii8, �k4, a-g8.
Кочубинский, с. 629; WorldCat: 49368342.

Прим. власн., копія малюнку олівцем протонотарія Констан-
тинопольського. 
Пров.: 

1. [гербовий екслібрис на зв. верхн. кришки палітурки:] THEOD 
CHRISTOPH LILIENTHALS TH D & O Utere conseso, sed nullus abete | 
re libro | Lilia non maculat sed modo | tangit apis |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню: цільна: картон, обтягнутий шкірою; 
паперова наклейка на корінці; тоновані обрізи (колір – сірий). 
Припл.: Herbinius, �ohannes. Religiosae �ijovienses cryptae, sive �ijovia 
subterranean ... – �enae, 1675 (№ 389).

Григорович История/86

571. Philippi, Karl Ferdinand (1795-1852). Geschichte von Venedig : 
[in 5 Bd.] / von Ferd. Philippi. – Dresden : P. G. Hilschersche Buchandlung, 
1828. – (Allgemeine historische Taschenbibliothek für jedermann ; Th. 19).
Bd. 1. – [4], 142 S. 
Bd. 2. – [2], 133, [1] S. 
Bd. 3. – [2], 144 S. 
Bd. 4. – [2], 147, [1] S. 
Bd. 5. – VII, [1], 184 S. 
Кочубинский, с. 629; WorldСat: 310488119; 832155630; 312533796; 
310488132; 312533937.
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Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк. першого т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 184 п’ятого т., 
перекресл.:] № 10.767;

3. [штамп на с. 184 п’ятого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Всі т. сплет. в одну од.

Григорович История/84

572. Pindar (518-438 a. ae. n.). Pindars olympische Siegshymnen / 
Verdeutscht von Friedrich Gedike … – Berlin ; Leipzig : bey George �acob 
Decker, 1777. – [58], 146, [2] S. ; 8º ; sign. : a-c8, d5, A-I8, �2.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Кочубинский, с. 638; WorldСat: 457804050.
Пров.:

1. [запис власн. на верхн. форзаці, частково перекресл.:] D. Grimm; 
Dorpat. |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 
папером; паперова наклейка на корінці; тоновані обрізи (колір – червон.).
Припл.: Pindar. Pindars Pythische Siegshymnen ... – Berlin ; Leipzig, 1779 
(№ 573).

Григорович История литературы/58

573. Pindar (518-438 a. ae. n.). Pindars Pythische Siegshymnen / 
mit erklärenden und kritischen Anmerkungen verdeutscht von Friedrich 
Gedike ... – Berlin ; Leipzig : bey George �acob Decker, 1779. – [14], 248, 
[2] S. ; 8º ; sign. : *4, **3, A-P8, Q4.
WorldСat: 494015752.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.073;

2. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 

папером; паперова наклейка на корінці; тоновані обрізи (колір – червон.).
Припл. до: Pindar. Pindars olympische Siegshymnen … – Berlin ; Leipzig, 
1777 (№ 572). 

Григорович История литературы/58
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574. Piosenki gminne ludu pińskiego / zbierał i przekładał Romuald 
Zieńkiewicz. – �owno [�aunas] : w drukarni M. Zymelowicza, 1851. – XVII, 
[1], 424 [i. e. 425], [1] s.
Кочубинский, с. 633; Estreicher XIX, t. 5, s. 301.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 424 [тобто 425], 
перекресл.:] № 10.812;

3. [штамп на с. 424 [тобто 425]:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

фіолет. коленкором; корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович Бытовые/40

575. Pirch, Otto von. Reise in Serbien in Spätherbst 1829 : in 2 Th. / 
von Otto v. Pirch. – Berlin : bei Ferdinand Dümler, 1830. 
Th. 1. – VI, [2], 292 S. 
Th. 2. – [4], 276, [6] S.
Кочубинский, с. 629; WorldСat: 65204732.

Прим. власн.; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк. першої ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с. другої ч., перекресл.:] № 10.768;

3. [штамп на передост. ненумер. с. другої ч.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Обидві ч. сплет. в одну од. Пр. другої ч. деф.: відсутній 
тит. арк.

Григорович История/85

576. Pjsnĕ národnj w Cechách : [w 3 sw.] / sebral �arel �aromjr Erben. – 
W Praze : w knihtiskárnĕ f skladu �. Poshjsila, 1842-1845.
Sw. 1. – 1842. – [8], 208 s. 
Sw. 2. – 1843. – 228 s. 
Sw. 3. – 1845. – [2], 226, [32] s. 
Кочубинсий, с. 635; WorldCat: 616229346.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першого т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
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2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с. третього т., перекресл.:] № 10.881;

3. [штамп на передост. ненумер. с. третього т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Три т. сплет. в одну од. Корінець частково відкріпл. від 
кн. блоку.

Григорович Бытовые/109

577. Plan instrukcyi y edykacyi przepisany od �ommissyi dlaszkoł 
głownych i innych w kraiach Rzeczypospolitey. – [S. l.] : [s. n.], [1793]. – 
[32] s. ; 2° ; sign. : [ ]1, A-G2, H1. 

Рік видання встановлено за бібліогр.
Великодна, Ляшенко, № 258; Кочубинский, с. 630; Estreicher XV-XVIII, 
t. 24, s. 344.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.: 

1. [прим. на верхн. кришці палітурки, олівцем:] №2;
2. [штамп на с. [3]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 

УНИВЕРСИТЕТА; 
3. [рукоп. Технічний ярлик на нижн. кришці палітурки:] His. Pоls. 

№200;
4. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на ост. с., 

перекресл.:] 32910;
5. [штамп на ост. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 
Григорович История/119

578. [Plater, Kazimierz Konstanty (1748-1810)]. Taiemnica podziału 
Polski odkryta. – [S. l.] : [s. n.], [1788]. – [2], 66 s. ; 8° ; sign. : [ ]1, A-D8, E1.

Відомості про автора та рік видання встановлено за бібліогр.
Великодна, Ляшенко, № 259; Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, 
t. 24, s. 351.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на c. [2]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. на c. [1], олівцем:] 28;
3. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 66, 

перекресл.:] 32936;
4. [штамп на с. 66:] 1948.

Палітурка відсутня.
Григорович История/151
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579. Plautus, Titus Maccius (254-184 a. ae. n.). Plauti comoediae tres 
Captivi, Miles gloriosus, Trinummus : in trironum gratiam et usum scolarum / 
edidit Fridericus Lindemann ... ; accessit de vetere prosodia libellus. – Lipsiae 
[Leipzig] : sumptibus Hinrichsii, 1823. – XXVI, 294, [2] p.
Кочубинский, с. 637; WorldCat: 600672390.

Чисельні записи власн. рос. та грец. мовами; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.067;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович История литературы/52

580. Pol, Wincenty (1807-1872). Poezyje Wincentego Pola. – W 
�rakowie : nakł. autora, 1856. – 338, [4] s.
Кочубинский, с. 642; WorldCat: 869958244.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на ост. 
ненумер. с., перекресл.:] 34.695;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи.
Григорович Славянская литература/130

581. Polnisch-deutsches Taschen-Wörterbuch : zum Schul- und 
Handgebrauch nach den besten Hulfsquellen bearbeitet / von Xaver 
F. A. E. Lukaszewski und August Mosbach = Polsko-Niemiecki slownik 
kieszonkowy do szkólnego i podręcznego użycia podług najlepszych źródeł 
wypracowany / przez F.A.E. Łukaszewskiego i Augusta Mosbacha. – 
5 Stereotyp-Ausgabe. – Breslau = Wrocław : verlag von Siegmund Schletter, 
1852. – [4] S., 748 �ol., [2] S. 
Кочубинский, с. 621; WorldCat: 39473215.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ. 
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером; корінець – шкіра; кутики – коленкор; тисн. на корінці; 
тоновані обрізи (колір – жовт.).
Припл.: Niemiecko-Polskski slownik kieszonkowy do szkólnego i 
podręcznego użycia … = Deutsch-Polnisches Taschen-Wörterbuch zum 
Schul- und Handgebrauch. – 5 wydanie stereotypowe. – Wrocław = Breslau, 
1852 (№ 548).

Григорович-Словари/2

582. Polska (850-1793). Atlas. Atlas do dziejów polskich z dwunastu 
krajobrazów [Mapy] / złożony �oachim Lelewel skreślił. – [Ca 1:14 000 000]. 
Warszawa : [w drukarni �. Węckiego], 1830. – 1 atlas ([4] s., 12 k.) : kolorów ; 
19x9,5 cm.

Вихідні дані встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 635; WorldCat: 864185001.
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ. 

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мар-
мур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці. Пр. 
деф.: відсутні три генеалогичні табл.
Припл.: Moscovia Sigismundi liberi baronis Herberstein Neiperg et Gutenhag. 
Anno MDXLIX. – 1 f. (18,5х29 сm). – Окр. відб. з видання 1804/1818 (?) р. 
(№ 630).

Григорович Бытовые/110

583. [Polska. Generalna konfederacja obojga narodów]. [Uniwersał 
marszałków Generalnej konfederacji obojga narodów od 24 lipca 1773 roku / 
Adam Poniński, Michał Radziwiłł]. – [Warszawa] : [s. n.], [1773]. – 1 k. ; 2° 
(34x30 cm).

Заголовок, відомості про укладачів та вихідні дані встановлено 
за бібліогр.
Кочубинский, с. 630; Estreicher XV-XVIII, t. 25, s. 44.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.: 

[запис власн. на арк. [1]:] Universał Generalney Konfederacyi 24 
lipca 1773 |;

1. [запис влаcн. на зв. арк. [1]:] Nalezy do Dyaryusza pod dniem 28 
Augusta |;

2. [штамп на арк. [1]:] БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

3. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на арк. [2], 
перекресл.:] 32.915;

4. [штамп на арк. [2]:] 1948.
Палітурка відсутня.

Григорович История/124
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584. [Polska. Generalna konfederacja obojga narodów]. [Uniwersał 
marszałków Generalnej konfederacji obojga narodów od 11 września 1773 
roku / Adam Poniński, Michał Radziwiłł]. – [Warszawa] : [s. n.], [1773]. – 
1 k. ; 2° (33x29 cm).

Заголовок, відомості про укладачів та вихідні дані встановлено 
за бібліогр.
Кочубинский, с. 630; Estreicher XV-XVIII, t. 25, s. 44.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.: 

1. [запис власн. на арк. [1]:] Universał Generalney Konfederacyi 11 
września 1773 |;

2. [запис власн. на зв. арк. [1]:] do Dyaryusza pod 6 9bris |;
3. [штамп на арк. [1]:] БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 

УНИВЕРСИТЕТА;
4. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на арк. [2]; 

перекресл.:] 32.916.
5. [штамп на арк. [2]:] 1948.

Палітурка відсутня.
Григорович История/125

585. Polska. Ustawy i uchwały. �onfederacya generalna ordinum 
Regni, et Magni Ducatus Lituaniae Po niedossłey �onwokácyey głowney 
Warssáwskiey umowiona Roku Páñskiego 1696. dńiá 29. Miesiąca Sierpnia. – 
[Warszawa] : [druk. Pijarów], [1696]. – [24] s. ; 2° ; sign. : A-F2.

Вихідні дані встановлено за бібліогр.
Великодна, Ляшенко, № 283; Кочубинский, с. 630; Estreicher XV-XVIII, t. 9, 
s. 18-19; UK British Lib.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [запис власн. на с. [1]:] Conventus Solcensis s[ancti]s[si]mae 
Trinitatis anno 17[...] |;

2. [запис власн. на верхн. кришці оправи:] Hebniski |;
3. [запис на верхн. кришці оправи:] Konfederacia generalna 1696 

r.  |;
4. [штамп на зв. верхн. кришки оправи:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. 

НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;
5. [прим. на верхн. кришці оправи, олівцем:] №1;
6. [рукоп. технічний ярлик на нижн. кришці оправи:] Hist. Pоls. 

№180;
7. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на ост. с., 

перекресл.:] 32909;
8. [штамп на ост. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 
Григорович История/118
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586. Poniatowski, Stanisław August (król Polski ; 1732-1798). 
Mowa ktorą �rol �MC P.N.M. miał dnia 5. Maia na Seimie 1773. – [S. l.] : 
[s. n.], 1773. – [8] s. ; 4° ; sign. : A4. 
Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, t. 25, s. 18.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [запис власн. на c. [1]:] Nalezy do Dyaryuszu pod 12 Junij |;
2. [штамп на c. [1]:] БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 

УНИВЕРСИТЕТА;
3. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на c. [8]; 

перекресл.:] 32.920.
Палітурка відсутня.

Григорович История/129

587. Poniatowski, Stanisław August (król Polski ; 1732-1798). Mowa 
którą �ról �MC P. N. M. miał dnia 5 Maia na Seymie 1773. [Zai razem: Nota 
a Ministerio �. �. Mci, Rzpltey podana ministrom Dworów wied., petersb. i 
berlińsk.]. – [S. l.] : [s. n.], 1773. – [4] s. ; 4° ; sign. : []2.

Вихідні дані встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, t. 25, s. 18.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [запис власн. на c. [1]:] Nalezy do Dyaryuszu pod 12 Junij |;
2. [штамп на c. [4]:] БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 

УНИВЕРСИТЕТА;
3. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на c. [4]; 

перекресл.:] 32.919.
Палітурка відсутня.

Григорович История/128

588. [Poplinski, Jan (1796-1839)]. Nowe wypisy polskie czyli wybór 
różnych wyimków prozę i poezyą zawierający: Dla użytku młodzieży 
szkolnéj : [w 2 cz.]. – 2 wyd. – W Lesznie ; Gnieżnie : nakładem i drukiem 
Ernsta Güntera, 1841. 
Cz. 1. – [4], 428 s.
Кочубинский, с. 623; Estreicher XIX, t. 3, s. 490.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 428, перекресл.:] 
№ 10.584;

3. [штамп на с. 428:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець – дерматин; тисн. золотом на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович Грамматика/18
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589. [Potocki, Roman Ignacy Franciszek (1750-1809)]. Na 
usprawiedliwienie się �aśnie Wielmożnego �mci Pana Dłuskiego podkomorzego 
i posła województwa lubelskiego z Manifestu przeciwko Ustawie 3. Maja 
Roku 1791. Odpowiedź. – [S. l.] : [s. n.], [post 3. V. 1791]. – [16] s. ; 4° ; 
sign. : A-B4.

Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Estreicher XV-XVIII, t. 15, s. 251; Великодна, Ляшенко, № 289; Кочубинский, 
с. 631.

Підкресл. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на c. [1]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. на c. [1], олівцем:] №26;
3. [рукоп.. технічний ярлик на c. [1]:] H. Pols. №242;
4. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. [16], 

перекресл.:] 32934;
5. [штамп на с. [16]:] 1948.

Палітурка відсутня. 
Григорович История/146

590. Potocki, Stanisław Kostka (1752-1821). Mowa przy 
obchodzie pamiątki W. M. W. W. N. Andrzeia Mokronoskiego woiewody 
mazowieckiego / przez ... Stanisława Potockiego kawalera orderu orła białego 
miana na Zgromadzeniu W. W. N. Dnia 26. grudnia 1784. – w Warszawie : w 
Drukarni uprzywileiowaney �. �. Mci y Rzeczypospolitey Gröllowskiey, [post 
26. XII. 1784]. – [2], 34 s. ; 4° ; sign. : [ ]1, A-B8, C1.
Великодна, Ляшенко, № 290; Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, 
t. 25, s. 160.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на c. 1:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕР-
СИТЕТА;

2. [прим. на верхн. кришці оправи, олівцем:] №14;
3. [рукоп. технічний ярлик на нижн. кришці оправи:] H. P. №246;
4. [рукоп. технічний ярлик на верхн. кришці оправи:] M 21;
5. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 34, 

перекресл.:] 32922;
6. [штамп на с. 34:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 
Григорович История/139

591. Potocki, Stanisław Szczęsny (1750-1805). Stanisław Szczęsny 
Potocki … [Uniwersał �onfederacyi Targowickiey] dan pod Targowicą dnia 
dziewiętnastego miesiąca maia tysiąc siedemsetnego dziewiędziesiątego 
drugiego roku. – [S. l.] : [s. n.], [post 19. V. 1792]. – [12] s. ; 2° ; sign. : A-C2.
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Великодна, Ляшенко, № 291; Кочубинский, с. 630; Estreicher XV-XVIII, 
t. 25, s. 167.

Підкресл. власн. чорнилом у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. 
XIX ст.
Пров.: 

1. [записи на зв. верхн. кришки оправи:] Akt Konfederacyi 
Generalney Koronney 1792 |;

2. [запис на с. [12], перекресл.:] 1792;
3. [штамп на зв. верхн. кришки оправи:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. 

НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;
4. [прим. на зв. верхн. кришки оправи, олівцем:] №6;
5. [рукоп. технічний ярлик на нижн. кришці оправи:] Hist. Pоlska 

№178;
6. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. [12], 

перекресл.:] 32914;
7. [штамп на с. [12]:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 
Григоривич История/123

592. Pott, August Friederich (1802-1887). Etymologische Forschungen 
auf dem Gebiete der Indo-Germanischen Sprachen : mit besonderem Bezug auf 
die Lautumwandlung im Sanskrit, Griechischen, Lateinischen, Littauischen 
und Gothischen : [in 2 Th.] / von Dr. Aug. Fried. Pott. – Lemgo : im Verlage 
der Meyerschen Hof-Buchhandl, 1833-1836. 
[Th. 1]. – 1833. – LXXXII, [2], 284 S.
Th. 2 : Grammatischer Lautwechsel und Wortbildung. – 1836. – XVI, 809, 
[1] S.
Кочубинский, с. 623; WorldСat: 310101485, 310101487.

Прим. власн., прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКА-
ГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 284 першого т., 
с. 809 п’ятого т., перекресл.:] № 10.566;

3. [штамп на с. 284 першого т., с. 809 п’ятого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи. Пр. другого 
т. частково відкріпл. від палітурки.

Григорович Грамматика/1

593. Pölitz, Karl Heinrich Ludwig (1772-1838). Die Geschichte der 
Staaten des Ernestinischen Hauses Sachsen : des Grossherzogthums Weimar-
Eisenach, und der Herzogthümer Altenburg, Meiningen-Hildburghausen-
Saalfeld, und Coburg-Gotha / von �. H. L. Pölitz. – Dresden : P. G. Hilschersche 
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Buchandlung, 1827. – X, 102 S. – (Allgemeine historische Taschenbibliothek 
für jedermann ; Th. 17).
Кочубинский, с. 630; WorldСat: 3544180.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 102, перекресл.:] 
№ 11.010;

3. [штамп на с. 102:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець – дерматин; тисн. золотом на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович История/103

594. Pöschmann, Georg Friedrich von (1768-1812). Uber den Einfluss 
der abendländischen �ultur auf Russland … / von G. F. Pöschmann. – Dorpat 
[Tartu] : bey Michael Gerhard Grenzius, 1802. – 60 S.
Кочубинский, с. 637; WorldCat: 165904272.
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл: Passow �. F. R. Beitrag zur Geschichte der deutschen Universitäten 
im XIV �ahrhundert … – Berlin, 1836 (№ 565).

Григорович История литературы/29

595. Pray, György (1723-1801). Annales Regum Hungariae ab anno 
Christi CMXCVII. ad annum MDLXIV : Deducti ac maximam partem ex 
scriptoribus coaevis, diplomatibus, tabulis publicis, et id genus litterariis 
instrumentis congesti : [in 5 p.] / opera et studio Georgii Pray ... – Vindobonae 
[Wien] : sumptibus Augustini Bernardi, 1764-1767.
P. 2 : Complectens res gestas a Carolo I. Roberto ad Wladislaum I. – Vindobonae 
[Wien] : typis �oannis Thomae de Trattner. – 1764. – [4], 358, 259 [i. e. 359], 
360, [12] p. ; 2º ; sign. : []2, A-Z4, Aa-Zz4, )(4, )()(2.
Кочубинский, с. 627; WorldCat 800732650.

Прим. та підкресл. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. До пр. вкладено арк. з літографією К. Ріхау.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.635;
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3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка ХІХ ст.; цільна: картон; крапчаті обрізи.

Григорович История/2

596. Pray, György (1723-1801). Annales veteres hunnorum avarum, et 
hungarorum, ab anno ante Natum Christum CCX. ad annum Christi CMXCVII. 
deducti ac maximam partem ex orientis, occidentisque rerum scriptoribus 
congesti, / opera et studio Georgii Pray ... – Vindobonae [Wien] : sumptibus 
Hermanni Iosephi �rüchten ..., 1761. – [8], 388, [6] p., 1 m. ; 2º ; sign. : []2, **2, 
A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Zzzz2, Aaaaa-Fffff2, Ggggg1.
Кочубинский, с. 627; WorldCat: 491540737.

Прим. та підкресл. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.634

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка ХІХ ст.; цільна: картон; крапчаті обрізи.

Григорович История/1

597. Pray, György (1723-1801). Historia regum Hungariae : cum 
notitiis praeviis ad cognoscendum veterem regni statum pertinentibus : in 3 p. / 
opera, et studio Georgii Pray. – Budae [Budapest] : typis, et sumtibus regiae 
Universitatis Pestanae typographiae, 1801. 
P. 1 : [Complectens res gestas ab anno M ad MCCC]. – [16], CLIV, [2], 333, 
[1] p.

Вихідні дані встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 628; WorldСat: 165788552.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 333, перекресл.:] 
№ 10.736;

3. [штамп на с. 333:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 

папером; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Палітурка 
пошкоджена.

Григорович История/54

598. Preradović, Petar (1818-1872). Pervenci : različne piesme / od P. 
Preradovi�a. – U Zadru [Zadar] : tiskom Demarchi-Rougier’ovim, 1846. – III-
XII, [2], 114 s.
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Кочубинский, с. 640; COBISS.SR-ID: 6061319; HR: 000147498.
Пров.:

1. [запис власн. на тит. арк.:] Изъ числа книгъ Николая Бодкевича 
(?) |; 

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 114, перекресл.:] 
№ 11.134;

4. [штамп на с. 114:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Пр. деф.: відсутні с. І-ІІ.

Григорович Славянская литература/48

599. Presl, Jan Swatopluk (1791-1849). Lučba čili chemie zkusná : [in 
2 d.] / z neylepssjch spisowatelů wybral a prostonárodně přednesl �an Sw. 
Presl. – W Praze : v �ozefy Veterlowé z Wildenbrunnu, 1828-1835.
[D. 1]. – 1828. – [8], 278, [2] s., 6 přil. 
D. 2. – 1835. – 318, [10] s. 
Кочубинский, c. 639; NKC ČR: 001634378; 001634625; WorldCat: 
751088126, 85165737.
Пров.:

1. [штампи на зв. тит. арк. обох ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВ-
СКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 278 першої ч., на 
передост. ненумер. с. другої ч., перекресл.:] № 11.103;

3. [штампи на с. 278 першої ч., на передост. ненумер. с. другої ч.:] 
1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Cлавянская литература/20

600. Prešeren, France (1800-1849). �erşt per Savizi ; povest v versih / 
sloshil Dr. Preşhérin. – V’ Ljubljani : natisnil �osehef Blasnik, 1836. – 34, [2] s.
COBISS.SI-ID: 6642997.

Прим. власн. олівцем у тексті. 
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець – дерматин; крапчаті обрізи.
Припл. до: Baraga F. I. Popis navád in sadershanja indijanov Polnozhne 
Amerike / spisal v’ nemshkim jesiku Friderik Baraga. – V’ Ljubljani, 1837 
(№ 243).

Григорович Славянская литература/57

601. Primisser, Alois (1796-1827). Erek und Enite, ein alt französisches 
Rittergedicht des Chrestien von Troyes / deutsch bearbeitet von Hartmann 



Видання латинського шрифту 319

von Aue … – Wien : gedruckt bey Carl Gerold, 1821. – 10 S. – (Aus den 
�ahrbüchern der Literatur besonders abgedruckt).
WorldCat: 249682836.
Пров.:

[рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 10, перекресл.:] 
№ 11.051;

[штамп на с. 10:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець – шкіра; тисн. золотом; крапчаті обрізи. 
Припл. до.: �olowrat-Liebsteinsky F. A. Vorträge gehalten in der öffentlichen 
Sitzung der �. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften ... – Prag, 1825 
(№ 440).

Григорович История литературы/36

602. [Projekt do formy rządu : w 11 cz.]. – [S. l.] : [s. n.], [1790]. 
[Cz. 9] : [�ommissya] Edukacyi Narodowey. – [28] s. ; 2° ; sign. : A-G2.

Вихідні дані встановлено за бібліогр.
Великодна, Ляшенко, № 293; Кочубинский, с. 630; Estreicher XV-XVIII, 
t. 25, s. 266; t. 19, s. 459;

Підкресл. власн. у тексті чорнилом; прим. бібліотекарів 2 пол. 
XIX ст. 
Пров.: 

1. [записи власн. на верхн. кришці палітурки, с. [1]:] Hebniski |;
2. [штамп на с. [1]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 

УНИВЕРСИТЕТА;
3. [прим. на верхн. кришці палітурки, олівцем:] №4;
4. [рукоп. технічний ярлик на нижн. кришці палітурки:] His. Pоlska 

№192;
5. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на ост. с., 

перекресл.:] 32912;
6. [штамп на ост. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 
Григоривич История/121

603. Prorogacya Seymu. – [S. l.] : [s. n], [1773 ?]. – [4] s. ; 2° ; sign. : 
[ ]2. 
Estreicher XV-XVIII, t. 25, s. 303; Великодна, Ляшенко, № 298; Кочубинский, 
с. 630.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на с. [4]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. на c. [1], олівцем:] №9;
3. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. [3], 

перекресл.:] 32917;



Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович320

4. [штамп на с. [2]:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір.

Григоривич История/126

604. Przedłozenie praw grekow nieunitow y dyssydentow przeciwko 
manifestatowi Rzeczypospolitey Zkonfederowaney Polskiey z repliką na 
odpowiedź okazanych praw dissydentskich, reflexye Pyrrhysa, uwagi pewnego 
barskiego konfederata nad traktatem przyiażni y gwarancyi roku 1768 / przez 
pewnego konfederata torunskiego. Z niemieckiego na polski przetłumaczone. – 
[S. l.] : [s. n.], 1773. – [8], 152, [2] s. ; 4° ; sign. : а4, A-Т4, [ ]1.
Великодна, Ляшенко, № 302; Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, 
t. 25, s. 341-342.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. на верхн. кришці палітурки, олівцем:] №48;
3. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 65, 

перекресл.:] 32942;
4. [штамп на с. 65:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 
Григорович История/149

605. Psałterz królowéj Małgorzaty pierwszej małżonki Ludwika I. króla 
polskiego ... najstarszy dotad znany pomnik pismiennictwa polskiego / wydany 
staraniem Stanisława hr. ... Dunina-Borkowskiego ... – Wieden [Wien] : w 
drukarni Ant. Straussa, 1834. – XV, [1], 92 s., 1 il.
Кочубинский, с. 637; Estreicher XIX, t. 1, s. 137.

Чисельні прим. власн.; прим. бібілотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 92, перекресл.:] 
№ 11.043;

3. [штамп на с. 92:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; крапчаті обрізи. Корінець частково пошкоджений.
Григорович История литературы/28

606. Puchmajer, Antonín Jaroslav (1769-1820). Lehrgebäude der 
russischen Sprache. Nach dem Lehrgebäude der böhmischen Sprache des Hrn. 
Abbé Dobrowsky / von Anton �aroslaw Puchmajer ; аuf kosten des Böhmischen 
Nationalmuseums. – Prag : �. G. Calve, 1820. – XLI, [5], 288, [4] S., 1 Taf.
Кочубинский, с. 624; NKC ČR: 001505263; WorldСat: 4334008.
Пров.:
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1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.596;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мармур. 

папером, корінець – картон; наклейка та тисн. золотом на корінці; тоновані 
обрізи (колір – жовт.). 

Григорович Грамматика/30

R

607. Rakowiecki, Ignacy Benedykt (1782-1839). Pisma rozmaite 
�. B. Rakowieckiego : [w 2 cz.]. – W Warszawie : nakładem wydawcy, 1834-
1835.
Cz. 1 : Zawierająca wiadomości względem języka, literatury i historyi Słowian, 
1834. – [4], VIII, 60 s.
Estreicher XIX, t. 4, s. 20;WorldCat: 749166139.
Пров.:

[штамп на с. 60:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – дерматин; паперова наклейка на 
корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Contarini P. Dizionario tascabile delle voci e frasi particolari del 
dialetto veneziano colla corrispondente espessione italiana compilato da Pietro 
Contarini. – Venezia, 1844 (№ 287).

Григорович Словари/8

608. Rank, Josef (1816-1896). Poláci a rusové : úvahy slovanské / 
podává �osef Rank. – V Praze : tiskem Rohlíčka a Sieverse, 1863. – [4], 56 s.
Кочубинский, с. 633; NKC ČR: 001817780; WorldCat: 41098927.

Прим. бібілотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцея на с. 56, перекресл.:] 
№ 10.828;

3. [штамп на с. 56:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/56

609. Rannusio, Paolo (1532-1600). Della guerra di Costantinopoli per 
la restitutione de gl’imperatori Comneni fatta da’ sig. Venetiani et francesi 
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l’anno MCCIV : libri sei / di Paolo Rannusio ... ; [trad. Girolamo Ramusio]. – 
In Venetia : appresto Domenico Nicolini, 1604. – [22], 205, [1] p., 3 f. ill. ; 4° ; 
sign. : a6, []1, b4, A-Z4, Aa-Bb4, Cc3.

Відомості про перекладача та редактора встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 627; IT: 015280.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.695;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон (колір – рожев.); 

паперова наклейка на корінці. Пр. необрізаний.
Григорович История/12

610. Rapp, Karl Moriz (1803-1883). Grundriss der Grammatik 
des indisch-europäischen Sprachstammes : [in 2 Bd.] / von Moriz Rapp. – 
Stuttgart ; Tübingen : �. G. Cotta’scher Verlag, 1852-1855. 
Bd. 1 : Vergleichende Grammatik : Encyclopädische Abteilung. – 1852. – XII, 
253, [5] S. 
Bd. 2, [H. 1] : Wurzelbüchlein. Die weitest verbreiteten Sprachwurzeln des 
indisch-europäischen Stammes. – 1855. – XV, [1], 180 S. 
Bd. 2, H. 2 : Vergleichende Grammatik : Encyclopädische Abtheilung. – 
1855. – VI, 180 S. ; 2 Bl. �. 
Кочубинский, с. 625; WorldСat: 6820623.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першого т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 178 другої ч. 
другого т., перекресл.:] № 10.661;

3. [штамп на с. 178 другої ч. другого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Усі т. сплет. 
в одну од.

Григорович Грамматика/95

611. Raumer, Friedrich von (1781-1873). Geschichte der Hohenstaufen 
und ihrer  Zeit : [in 6 Bd.] / von Friedrich von Raumer. – Leipzig : 
F. A. Brockhaus, 1823-1825.

Bd. 1. – 1823. – XLVI, [2], 597, [1], [1], XVIII S., 1 Ill, 1 Taf., 2 �.
Bd. 2. – 1823. – VIII, 599, [1], [1], X S., 1 Ill.
Bd. 3. – 1824. – VIII, 757, [1], [1], X S., 1 Ill., 1 �.
Bd. 4. – 1824. – XIV, 681, [3], [1], XVI S., 5 Ill., 4 Taf., 1 �.
Bd. 5. – 1825. – XII, 519, [1], [1], XIV-XVI S. 
Bd. 6. – 1825. – VIII, 643, [1], XVI S.
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Кочубинский, с. 628; WorldСat: 231055923; 231055924; 174988165; 
257825628; 832286413; 832286463.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с. усіх т., 
перекресл.:] № 10.735;

3. [штамп на ост с. всіх т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінцях 
всіх т.; крапчаті обрізи.

Григорович История/53

612. Raumer, Rudolf von (1815-1876). Die Aspiration und die 
Lautverschiebung : eine sprachgeschichtliche Untersuchung / von Rudolf von 
Raumer. – Leipzig : F. A. Brockhaus, 1837. – XVI, 104 S.
Кочубинский, с. 624 ; WorldCat: 12735916; 

Прим. власн. олівцем у тексті. 
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 104, перекресл.:] 
№ 10.595;

2. [штамп на с  104:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий сірим 

коленкором; паперова наклейка та тисн. на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Smith C. W. Grammatik der polnischen Sprache ... – Berlin, 1845 
(№ 656).

Григорович Грамматика/29

613. Raumer, Rudolf von (1815-1876). Die Einwirkung des 
Christentums auf die althochdeutsche Sprache : ein Beitrag zur Geschichte der 
deutschen �irche / von Rudolf von Raumer. – Stuttgart : Verlag von Samuel 
Gottlieb Liesching, 1845. – XVI, 430, [2] S. 
Кочубинский, с. 625; WorldСat: 401294311.

Прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [запис на нижн. форзаці, олівцем:] рабъ добръ добръ |;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 430, перекресл.:] 

№ 10.639;
4. [штамп на с. 430:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий сірим 
коленкором; крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/73

614. Relacya z examinu kommissyi skarbu W. X. L. z dwoch lat od raty 
7 browey 1786. R. Do Raty Marcowey 1788. inclusive z nią przez Deputacyą 
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od stanów wyznaczoną odprawionego w stanach Rzpltey przez trzymaiącego 
w teyże Deputacyi Pioro � W. Butrymowicza ... uczyniona z rozkazu stanow 
wydrukowana. – [Warszawa] : w Drukarni P. Dufour �ons: Nadw: �. �. Mci, 
Dyrektora Druk: �orp: �ad:, [1791]. – [4], 65 [i. e. 95], [1] s. ; 4° ; sign. : [ ]2, 
A-M4.
Великодна, Ляшенко, № 310; Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, 
t. 13, s. 472.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на c. [2]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. на верхн. кришці палітурки, олівцем:] №34;
3. [рукоп. технічний ярлик на верхн. кришці палітурки:] H. P. №247;
4. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 65, 

перекресл.:] 32942;
5. [штамп на с. 65:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. Пр. деф.: арк. не 
сплетені.

Григорович История/147

615. Relkovich, Mathias Anton. Nova Slavonska, i nimacska 
Grammatika Neue Slawonisch- und Deutsche Grammatik : in 3 Theile 
getheilt. I. Theil haltet in sich die Slavonische Orthographiae, nebst kurzer 
Einleitung zu der deutschen Rechtschreibung. II. Theil zeiget die Etimologiae, 
der Wortforschung, und den Gebrauch der Theilen der Rede. III. Theil lehret 
Syntaxim, oder die Wortfügung, erstlich insgemein, hernach von jedem Theil 
der Rede ins besondere. Darnach folget ein Vocabularium, oder Wörterbuch 
Slawisch, und Deutsch, nebst einem Auszug der gemeinsten, und in Reden 
vorkomenden Gesprächen, / für die Slawonische �ugend sowohl, als für die 
Teutsche Liebhaber dieser Sprache herausgegeben durch Mathiam Antonium 
Relkovich  ... – Und zur zweiten Auflage befordert von Franz Angielich. – 
Wien : gedruckt bei �oseph �urzbocken, …, 1774. – [20], 114, 117, 116-235, 
246-311, 322-372, 263, 374-485, 476-481, 492-493, 484-485, 496-497, 488-
489, 500, 492, 503-557, [1] [i. e. 570] S. ; 8° ; sign. : A1, )(1, A2-8, B-Z8, Aa-
Mm8, Nn4.
Кочубинский, с. 625; WorldCat: 444344134.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 557, перекресл.:] 
№ 10.631;

3. [штамп на с. 557:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкірою 

«під мармур»; крапчаті обрізи. Корінець пошкоджений.
Григорович Грамматика/65
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616. Replika z Strony U U. Instygatorow Oboyga Narodow, y ich 
Delatorow, na Odpowiedz Iana �uźmy Inkarcerata, o kryminał �roloboystwa 
przekonanego, po expedyowanych serutiniach i inkwizycyach, w Sądach 
Seymowych dnia 30. lipca, 1773. roku uczyniona. – [S. l.] : [s. n.], [post 
30. XII. 1773]. – 4 s. ; 4° ; sign. : [ )( ]2.
Великодна, Ляшенко, № 311; Кочубинский, с. 630; Estreicher XV-XVIII, 
t. 20, s. 418.

Прим. власн. пол. мовою; прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на с. [1]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. на c. [1], олівцем:] №10;
3. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. [4], 

перекресл.:] 32918;
4. [штамп на с. [4]:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 
Григоривич История/127

617. [Rerum hungaricarum, dalmaticarum, croaticarum & c. ... ]. – 
[S. l.] : [s. n.], [XVIII]. – 3-96, 99-106, 111, [1], 46, 49-114 p. ; 12º ; sign. : 
А2-12, B-D12, E2-5, a-d12, e8, A12, B11, C-D12, E9. 
Кочубинский, с. 629.
Пров.:

1. [приблизний загол. написаний на форзаці:] Series | RERUM | 
HUNGARICARUM | CROATICARUM | & c. |;

2. [штамп на форзаці:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 114, перекресл.:] 
№ 10.772;

4. [штамп на с. 114:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Пр. деф.: 
відсутні тит. арк., с. 1-2, 97-98, 47-48 та останні с.

Григорович История/89

618. Respons ná dyskurs dwoch ziemianow o erekcyi Akademii 
�ezuickiey we Lwowie, dla wiadomosci przeświętych woiewodztw, ziem, 
xięstw, y powiatow koronnych y W. X. L. do druku podany ... – [S. l.] : [s. n.], 
1760. – [96] s. ; 2° ; sign. : [ ]1, A-Y2, Z1.
Великодна, Ляшенко, № 312; Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, 
t. 26, s. 258.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на c. [2]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;
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2. [прим. на верхн. кришці оправи, олівцем:] №36;
3. [рукоп. технічний ярлик на корінці:] Hist. Pоlska №205;
4. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. [96], 

перекресл.:] 32944;
5. [штамп на с. [96]:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: папір.
Григорович История/135

619. [Reusch, Erhard (1678-1740)]. Alter und Neuer Staat des 
�önigreichs Dalmatien welcher alle und jede historische Merkwürdigkeiten 
von den ältesten Zeiten an begreifet, absonderlich diejenigen, so sich in dem 
Candischen und letzten �riege, dann nach dem Carlowitzischen Frieden bis 
auf das �ahr 1717, zugetragen; ingleichen die Geographische Beschreibung 
des Landes, samt dessen Städten und festen Plätzen, wie auch der Uscochen, 
Morlachen und der Republic Ragusa; ferner die Stamm-Register derer �önige 
und Fürsten dieses �önigreiches, nebst dem Zustande der Christlichen 
Religion, und denen berühmten Männern, so aus demselben gebürtig / zu Ende 
sind I. Lucii Inscriptiones Dalmaticae beigefüget, und das ganze Werk mit 
vielen curiosen Anmerkungen und feinen �upfern versehen. – Nürnberg : bey 
Peter Conrad Monath, 1718. – [10], 398, 562, [40] S., 3 Bl. Tafl, 45 Ill. ; 8º ; 
sign. : []1, )(4, A-Z8, Aa8, Bb7, (A)-(Z)8, (Aa)-(Dd)8, (Pp)4.

Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 629; WorldСat: 834916004.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с., перекресл.:] 
№ 10.751;

3. [штамп на ост. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович История/68

620. Riedel, Adolphus Fredericus Joannes (1809-1872). De comite 
palatii iudiciis praefecto dissertatio iuridico-historica / publice defendet 
Adolph. Fred. �o. Riedel. – Berolini [Berlin] : typis Brüschckianis, [1831]. – 
[4], 68 p.
Кочубинский, с. 635; WorldCat: 235556361.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 68, перекресл.:] 
№ 10.876;

3. [штамп на с. 68:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мармур. 
папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович Бытовые/106

621. Rinne, Johann Karl Friedrich (ca 1810-1870). Die deutsche 
Grammatik nach den Grundsätzen der historischen und vergleichenden 
Grammatik im Auszuge aus Grimm’s deutscher und Bopp’s vergleichender 
Grammatik : mit einer ausführlichen Einleitung ; ein Handbuch für Lehrer und 
für Alle, welche sich mit dem gegenwärtigen Standpunkte dieser Wissenschaft 
vertraut machen wollen / von Dr. �. �arl Friedrich Rinne. – Stuttgart : 
P. Balz’sche Buchhandlung, 1836. – XII, 619, [3] S.
Кочубинский, с. 624; WorldСat: 257521522.

Прим. власн. олівцем у тексті. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. [1], перекресл.:] 
№ 10.628;

3. [штамп на с. [1]:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – коленкор; паперова наклейка на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/62

622. Ritter von Rittersberg, Johann (1780-1841). Abbé �oseph 
Dobrowsky : biographische Skizze / von �. Ritter von Rittersberg. – Prag : bey 
C.W. Enders, 1829. – 36 S.
Кочубинский, с. 633; NKC ČR: 001225298; WorldСat: 3372059.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп Вацлава Ганки на тит арк., червон. чорнилом:] Z 
HANKOWYCH;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 36, перекресл.:] 
№ 10.826;

4. [штамп на с. 36:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – дерматин; тисн. на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/54

623. Roth, Stephan Ludwig (1796-1849). Der Sprachkampf in 
Siebenbürgen : Eine Beleuchtung des Woher und Wohin? / von Stephan 
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Ludwig Roth. – �ronstadt [Кронштадт] : Druck und Verlag von �ohann Gött, 
1842. – 75, [1] S.
Кочубинский, с. 635; WorldСat: 230766791.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 75, перекресл.:] 
№ 11.029;

3. [штамп на с. 75:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/136

624. Rousseau, Jean Jacques (1712-1778). Discours sur l’origine et les 
fondamens de l’inegalité parmi les hommes / par �ean �aques Rousseau ... – A 
Amsterdam : chez Marc Michael Rey, 1755. – LXX, [2], 262, [2] p., 1 grav. ; 
8° ; sign. : *7, **-****8, *****5, A3, B-�8, L4, �5-8, M-R8, S1.
Кочубинский, с. 634.

Чисельні прим. власн.; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.863;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкірою, 

тисн. золотом та наклейка на корінці; тоновані обрізи (колір – червон.).
Григорович Бытовые/91

625. Rozbor staročeské literatury čjtaný we schůzkách �rálowské české 
společnosti nauk : Sekcj filologické, R. 1840 a 1841. – W Praze : w kommissj 
u �ronbergra i Řiwnáče, 1842. – [2], 111-216 s. – (Wyňato z pogednánj �r. 
české společnosti nauk ; ř. 5, d. 2).
NKC ČR: 001226959; WorldСat: 23067499.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 216, перекресл.:] 
№ 10.537;

2. [штамп на с. 216:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

дерматином; крапчаті обрізи.
Припл. до: Die ältesten Denkmäler der böhmischen sprache : Libusa`s 
Gericht, Evangelium �ohannis, der Leitmerizer Stiftungsbrief, Glossen der 
Mater verborum ... – Prag, 1840 (№ 234).

Григорович-Словари/10
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626. Rozličné básňe hrdinské, elegiacké a lirické z Wirgilia, Teokrita, 
Homéra, Owidia, Tirtea, a Horáca / preložené od �ana Hollého. – W Trnawe 
[Trnava] : witlačené u �ana �rsť. �elinka, 1824. – L, 85, [1] s.
Кочубинский, с. 639; NKC ČR: 001227049; WorldCat: 611836717.
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл.: �adavý �. Wzájemnost we příkladech mezi Čechy, Morawany, 
Slowáky, Slezáky i Lužičany ... – W Pešti [Budapest], 1843 (№ 418).

Григорович Славянская литература/29

627. Rukavina von Liebstadt, Elias. �roatische Abänderungs- und 
Abwandlungs-Formen nebst den regeln der Aussprache und Rechtschreibung : 
Ein leitfaden für Lehrer und Lernende im königreiche �roatien, Slavonien 
und Dalmatien, so wie in den angränzenden Provinzen : Istrien, Serbien und 
Bosnien / grammatikalisch versaßt vom Elias Rukavina von Liebstadt. – Triest 
[Trieste] : Gedruckt bei Marenigh, 1843. – 192 S.
Кочубинский, с. 624; WorldCat: 71143991.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл: Đurkovečki �. �ezichnica horvatzko-slavinzka a hasen Slavinceo, 
i potrebochu oztaleh ztranzkoga jezika narodov / Po �osefu Gjurkovechki 
plebanushu Pamarichkom na svetlo dana = �roatisch -Slavische Sprachlehre 
zum Nutzen der Slavonier und Gebrauche der übrigen auswärtigen Nationen ... – 
Pritizkano vu Peshti, 1826 (№ 321).

Григорович Грамматика/56

628. Rukopis �ralodvorský, a jiné vijtečnějšie národnie spevopravné 
básně : slovně i věrně v póvoduiem starém jazyku s pripojeniem Polského, 
�užnoruského, Illyrského, �rainského, Hornolužického Německého i 
Anglického prěloženie / vyd. V. Hanky. – Vyd. 4. – V Praze : nákladem 
vydavateloým, 1843. – XII, 316 s.
Кочубинский, с. 641; NKC ČR: 001515226; WorldCat: 504013291.

Прим. та підкресл. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першої кн.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
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2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 316, перекресл.:] 
№ 11.195;

3. [штамп на с. 316:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Cлавянская литература/109

629. Rukopis �ralodvorský : vydáná fotografické : s úvodem, 
vysvětlujícím popisem a spraveným čtením / od A. �. Vrťacka. – V Praze : 
nákladem vydavatelovým, 1862. – [4], 32 s., 14 l. il.
Кочубинский, с. 640; NKC ČR: 001500796; WorldCat:504013070.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [овальні гербові штампи на першому та остан. ненумер. арк. іл., 
чорнилом (колір – зелен.):] BIB. MUS. NAT. 1818;

2. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на зв. ост. ненумер. 
арк., перекресл.:] № 11.147;

4. [штамп на зв. ост. ненумер. арк.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи.
Григорович Славянская литература/61

630. Russia (1549). Moscovia / Sigismundi liberi baronis Herberstein 
Neiperg et Gutenhag. Anno MDXLIX ; [grav. Augustin Hirschvogel] 
[Mapae]. – 1 f. (18,5х29 сm). – Окр. відб. з видання 1804/1818 (?) р.
WorldCat: 230233096.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на зв. карти, 
перекресл.:] № 10.882;

2. [штамп на зв. карти:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці.
Припл. до: Atlas do dziejów polskich z dwunastu krajobrazów / złożony 
�oachim Lelewel skreślił. – Warszawa, 1830 (№ 582). 

Григорович Бытовые/110

631. Rzewuski, Seweryn (1743-1811). Mowa ... Seweryna Rzewuskiego 
hetmana polnego koronnego dnia 12. 8bris 1776. roku miana. – [S. l.] : [s. n.], 
[post 12. X. 1776]. – [4] s. ; 2° ; sign. : [ ]2.
Великодна, Ляшенко, № 323; Estreicher XV-XVIII, t. 26, s. 557.

Підкресл. власн. олівцем.
Пров.: 
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[прим. на с. [1]:] № 10.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№ 264).

Григорович История/130

632. Rzewuski, Seweryn (1743-1811). Mowa ... Seweryna Rzewuskiego 
hetmana polnego koronnego na seymie d. 10. 8bris 1776. roku miana. – [S. l.] : 
[s. n.], [post 10. X. 1776]. – [4] s. ; 2° ; sign. : [ ]2.
Великодна, Ляшенко, № 324; Estreicher XV-XVIII, t. 26, s. 557.
Пров.: 

[прим. на с. [1]:] №9.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№  264).

Григоривич История/130

633. Rzewuski, Seweryn (1743-1811). Mowa ... Seweryna Rzewuskiego 
hetmana polnego koronnego na seymie dnia 23. 7bris 1776. roku miana. – 
[Warszawa ?] : [s. n.], [post 23. IX. 1776]. – [4] s. ; 2° ; sign. : [ ]2.
Великодна, Ляшенко, № 325; Estreicher XV-XVIII, t. 26, s. 557.

Підкресл. власн. олівцем у тексті.
Пров.: 

[прим. на с. [1]:] №7.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№ 264).

Григоривич История/130

S

634. Šafařík, Pavel Jozef (1795-1861). Serbische Lesekörner, oder 
historisch-kritische Beleuchtung der serbischen Mundart : ein Beitrag zur 
slawischen Sprachkunde, / von P. �. Schaffarik ; mit Beilagen und einem 
Facsimile. – Pesth [Budapest] : Verlag von C. A. Hartleben, 1833. – 135, [1] S., 
1 Tafl.
Кочубинский, с. 624; WorldСat: 257624018.

Прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [записи на верхн. форзаці та тит. арк., перекресл. та підкресл.:] 
18292;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ;

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.619;
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4. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті 
обрізи. Пр. деф.: корінець частково відкріпл. від кн. блоку.

Григорович Грамматика/53

635. Šafařjk, Pawel Josef (1795-1861). Slowanské starožitnosti / 
sepsal Pawel �osef Šafařjk ; oddjl dĕgepisný ; pomocj Českého Museum. – W 
Praze : tiskem �ana Spurného, 1837. – [2], VIII, 3-1005, [1], IX-[X] s.
Кочубинский, с. 634; NKC ČR: 001691101; WorldCat: 250274354.

Чисельні прим. та підкресл. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. [X], перекресл.:] 
№ 10.844;

3. [штамп на с. [X]:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Корінеці частково відкріпл. від кн. блоку.

Григорович Бытовые/72

636. Šafářik, Pavel Jozef (1795-1861). Slowanský národopis / sestawil 
Pawel �osef Šáfařík : s mappau. – 2 wyd. – W Praze : nákladem wydawatele, 
1842. – XII, 190, [2] s.
Кочубинский, с. 623; NKC ČR: 001109048; WorldСat: 12841647.

Прим. власн.; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.568;

3. [штамп на передост. ненумер. с., перекресл.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи. Пр. деф.: 
відсутня карта.

Григорович Грамматика/2

637. Sallustius Crispus, Gaius (86-36 a. ae. n.). C. C. Salustii Catilinaria 
et �ugurthina bella. – Ed. stereotypa. – Parisiis [Paris] : ex officina stereotypa 
P. Didot natu majoris, et F. Didot, 1801. – [2], 150 p.
Кочубинский, с. 630; WorldСat: 504545545.

Чисельні прим. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 
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1. [запис власн. на шмуцтит.:] Из книг Селп (?);
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 150, перекресл.:] 

№ 11.014;
4. [штамп на с. 150:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; наклейка та тисн. на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович История/107

638. Sanguszko, Hieronim Janusz (1743-1812). Głos ... Sanguszka 
woiewody wołynskiego dnia 7. 8bra miany. – [S. l.] : [s. n.], [post 7. IX. 1776]. – 
[4] s. ; 2° ; sign. : [ ]2.
Великодна, Ляшенко, № 334; Estreicher XV-XVIII, t. 27, s. 69.
Пров.:

[прим. на с. [1]:] № 30.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№  264).

Григорович История/130

639. Sbirka někojih rěcih, koje su ili u gornjoj ili u dolnjoj Ilirii romanje 
poznane. – U Zagrebu : pritiskano pri Franji Suppanu, 1835. – 22, [4] s.

Видавнича обкладинка: папір. 
Припл. до: Danica Ilirska / Redactor i vandatelj dr. Ludevit Gay. – U 
Zagrebu, 1835-1849 (№ 786). 

Григорович Славянская литература/2

640. Schäfer, Gottfried Heinrich (1764-1840). Selectae e profanis 
scriptoribus historiae : quibus admista sunt varia honeste vivendi praecepta 
ex iisdem scriptoribus depromta / denuo recognovit atque edidit Godofr. Henr. 
Schaefer. – Lipsiae : sumtibus libraiae Hahnianae, 1813. – [12], 334, [28] p.
Кочубинский, с. 637; WorldCat: 166129840.

Чисельні прим. власн.
Пров.:

1. [запис власн. на зв. тит. арк.:] Riehter 1820 Riehter Rictater |;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 

с., перекресл.:] № 11.066;
4. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи.

Григорович История литературы/51
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641. Schelz, Thedor. Waren germanische oder slawische Völker 
Ureinwohner der beiden Lausitzen? Eine von der oberlausitzischen Gesellschaft 
der Wissenschaften gekrönte Preisschrift / von Thedor Schelz. – Görlitz : Drukt 
und Verlag von G. Heinze u. Comp., 1842. – VIII, 135, [1] S.
Кочубинский, с. 635; WorldСat: 41887029.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИ ЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 135, перекресл.:] 
№ 10.887;

3. [штамп на с. 135:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

дерматином; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/115

642. Schiller, Johann Christoph Friedrich von (1759-1805). Šillerowa 
Maria Stuartka / swobodně z Německého přeložil Pawel �ozef Šaffařjk. – W 
Praze : u Martina Budislawa Neureuttera, 1838. – 221, [3] s.
Кочубинский, с. 640; NKC ČR: 001317954; WorldCat: 503960753.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.122;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; наклейка та тисн. золотом 
на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Славянская литература/36

643. Schleicher, August (1821-1868). Die Formellere der 
kirchenslawischen Sprache, erklärend und vergleichend / dargestellt von Dr. 
Aug. Schleicher. – Bonn : Verlag von H. B. �önig ; Wien : bei Gerold und 
Sohn ; Prag : bei Gredner und �leinbub, 1852. – XXIII, [1], 376 S.
Кочубинский, с. 624; WorldСat: 459054056.

Прим. власн. олівцем у тексті. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 376, перекресл.:] 
№ 10.598;

3. [штамп на с. 376:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, корінець – 
тканина. Пр. пошкоджений.

Григорович Грамматика/32

644. Schleicher, August (1821-1868). Zur vergleichenden 
Sprachengeschichte / Von A. Schleicher. – Bonn : H. B. �önig, 1848. – VIII, 
[2], 166 S. – (Sprachvergleichende Untersuchungen, von Dr. A. Schleicher. I).
Кочубинский, с. 625; WorldСat: 459054101.

Прим. бібілотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 166, перекресл.:] 
№ 10.656;

3. [штамп на с. 166:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/90

645. Schneller, Julius Franz Borgias (1777-1833). Geschichte 
von Oestreich und Steiermark : [in 4 Bd.] / �ulius Franz Schneller. – 
Dresden : P. G. Hilschersche Buchandlung, 1828. – (Allgemeine historische 
Taschenbibliothek für jedermann ; Th. 22).
Bd. 1. – VIII, 126 S. 
Bd. 2. – VI, 160 S. 
Bd. 3. – VI, 160 S. 
Bd. 4. – VI, 130 S. 
Кочубинский, с. 629; Worldcat: 833149027; 833149088; 833149156; 
833149191.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк. першого т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 130 четвертого т., 
перекресл.:] № 10.765;

3. [штамп на с. 130 четвертого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті 
обрізи. Всі т. сплет. в одну од.

Григорович История/82

646. [Schöll, Maximilian Samson Friedrich (1766-1833)]. Histoire 
abrégée de la littérature grecque, sacrée et ecclésiastique / par l’auteur de 
l’histoire de la littérature grecque profane, de celle de la littérature romaine et 
du cours d’histoire des états européens. – Deuxième édition. – Paris : libraire-
Gide, 1832. – 338 p.
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Кочубинский, с. 636; WorldCat: 422167266.
Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 

Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 338, перекресл.:] 

№ 10.927;
3. [штамп на с. 338:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович История литературы/13

647. Sěmbera, Alois Vojtěch (1807-1882). Paměti a znamenitosti 
města Olomouce / kteréž vylíčil Alois Vojtěch Sěmbera. – Ve Vídni [Wien] : 
nákladem spisovatelovým, 1861. – X, [2], 148 s.
Кочубинский, с. 640; WorldCat: 793718497.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 148, перекресл.:] 
№ 11.125;

3. [штамп на с. 145:] 1948.
Палітурка відсутня; збереглися фрагменти видавничої 

обкладинки.
Григорович Cлавянская литература/39

648. Sextus Rufus ( - 380). Sexti Rufi breviarium rerum gestarum populi 
romani / lectionum varietate adjecta recognovit iterumque edidit Guiliemus 
Münnich. – Vilnae [Vilnius] : sumptibus ac typis Th. Glücksberg, 1829. – III-
XXVIII, [2], 160 p.
Кочубинский, с. 630; Estreicher XIX, t. 4, s. 141;WorldCat: 899876892.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [запис власн. на шмуцтит., підкресл.:] В. Ур.;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 160, перекресл.:] 

№ 11.011;
4. [штамп на с. 160:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець та кутики – дерматин; паперова наклейка на 
корінці; крапчаті обрізи. Пр. деф.: відсутні с. I-II.

Григорович История/104
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649. Simrok, Karl (1802-1876). Altdeutsches Lesebuch zum Gebrauch 
bei Vorlesungen. Mit einer mittelhochdeutschen Formenlehre / von �arl 
Simrok. – Bonn : bei Adolph Marcus, 1859. – IV, 191, [1] S.
Кочубинский, с. 625; WorldСat: 819161260.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 191, перекресл.:] 
№ 10.660;

3. [штамп на с. 191:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Грамматика/94

650. Slavjanska antologia iz rukopisah dubrovačkih pjesnikah / [kompil. 
Antun Sabolovi�]. – U Beču [Wien] : tiskom O. O. Mekitaristah, 1844. 
�nj. 1. – 187, [5] s.

Відомості про укладача встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 641; Панковић 1209; COBISS.SR-ID: 132739079.

Чисельні прим. власн. олівцем; прим. бібліотекарів 2 пол. 
XIX ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. поряд. № б-ки Рішельєвського лицею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.180;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтянутий 

мармур. папіром, корінець та кутики – шкіра, тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Славянская литература/94

651. Slomšek, Anton Martin (1800-1862). Blashe ino neshiza v’ 
nedelşki şholi : uzhitelam ino / uzhenzam sa pokuşhno şpişal Anton Şlomşhek. – 
V’Zeli : na prodaj v’ nemşhkih şholah ; v’ Gradzi [Graz] : natişk ino parir od 
Andréja Lajkama naşlednikov, 1842. – XX, 292 s., 5 il.
Кочубинский, с. 639; WorldCat: 453303124.

Прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [запис Петера Козлера на верхн. форзаці:] Kot narod ste Rusje 
velikani, | Nas Slovencov ni Kot eno pest; | Mj pomislite, de smo Slavjani | 
Vsim Slavjanam bodi slava, čest! | Pet. Kozler | v Dunaju 30 Sušca 1846. |; 

2. [экслібрис Петера Козлера (?) на верхн. форзаці:] P. K.;
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3. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

4. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 292, перекресл.:] 
№ 11.102;

5. [штампи на с. 292:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтянутий мармур. 

папіром; наклейка на корінці; тоновані обрізи (колір – жовт.).
Григорович Cлавянская литература/19

652. Slomšhek, Anton Martin (1800-1862). Shivlenja Srezhen pot. 
Potrebni nauki, isgledi ino molitvize sa mladenzhe / spisali mladi duhovni, 
ino na svetlo dal Anton Slomšhek. – 2 pomn. natís. – V’ Zelovzi [�lagenfurt 
am Wörthersee] : natisnil ino na prodaj imá �anes Leon, 1845. – VIII, 9-379, 
[3] s., 1 l. m.
Кочубинский, с. 626; WorldСat: 444855569.
Пров.:

1. [запис власн. на верхн. форзаці:] … въ Люблянъ 1846 – 1 мая. |;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 

перекресл.:] № 10.676;
4. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтянутий мармур. 
папіром; тоновані обрізи (колір – жовт.).

Григорович Грамматика/110

653. Slovenske pesmi krajnskiga naroda : [v 5 sv.] / [compil. Emil 
�orytko]. – V Ljubljani : natisnil jih je, in na prodaj jih ima �oshef Blasnik, 
1839-1844. 
Sv. 1. – 1839. – [4], 136, [4] s. 
Sv. 2. – 1840. – 142, [2] s. 
Sv. 3. – 1841. – 142, [2] s. 
Sv. 4. – 1841. – 142, [2] s. 
Sv. 5. – 1844. – 118, [2] s. 
Кочубинский, с. 635; COBISS.SI-ID: 6417671; WorldСat: 441227707. 

Прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с. усіх 
т., перекресл.:] № 10.894;

3. [штамп на ост. ненумер. с. всіх т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтянутий 

мармур. папером, корінець та кутики – коленкор, тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/122



Видання латинського шрифту 339

654. Slovénsko-Némshki in Némshko-Slovénski rózhni besédnik kakor 
se slovénshina govorí na Shtájerskim, �oroshkim, �rájnskim in v’ sahodnih 
stranih na Vógerskim = Deutsch-Slowenisches und Slowenisch-Deutsches 
Handwörterbuch nach den Volkssprecharten der Slowenen in Steiermark, 
�ärnten, �rain und Ungarn’s westlichen Distrikten. – V Grádzi [Graz] : v 
salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli ; �ohann Lorenz Greiner, 1833. – 862, 
788 stp.
Кочубинский, с. 621; COBISS.SI-ID: 85154560; WorldСat: 444077936.

Прим. бібліотекарей 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с., перекресл.:] 
№ 10.530;

3. [штамп на ост. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 

папером; паперова наклейка та тисн. золотом на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Словари/3

655. Smetana, Josef František (1801-1861). �osefa Smetany Sjlozpyt, 
čili, Fysika. – W Praze : nákladem Českého museum ; w kommissj u �ronbergra 
i Řiwnáče, 1842. – VIII, 435, [21] s., 11 přil. – (Nowočeská biblioteka ; č. 2).
Кочубинский, с. 641; NKC ČR: 001070168.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на зв. ост. табл., 
перекресл.:] № 11.175;

3. [штамп на зв. ост. табл.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Cлавянская литература/89

656. Smith, Caspar Wilhelm (1811-1881). Grammatik der polnischen 
Sprache / von C. W. Smith. – Berlin : B. Behr’s Buchhandlung, 1845. – XX, 
204, [2] S.
Кочубинский, с. 624; WorldСat: 58901629.

Прим. власн. олівцем у тексті. 
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий сірим 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
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Припл.: Raumer R. von. Die Aspiration und die Lautverschiebung : eine 
sprachgeschichtliche Untersuchung ... – Leipzig, 1837 (№ 612).

Григорович Грамматика/29

657. [Śniadecki, Jan Chrzciciel Władysław (1756-1830)]. Réflexions 
sur les passages relatifs à histoire et aux affaires de Pologne insérés dans 
l’ouvrage de M. Villers qui a remoporté le prix de l’Institut National de France, 
le 2 germinal an XI (23 mars 1804) / par �. S. – 16 p. – Окр. відб. 

Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 631; Barbier, № 15877.

Прим. бібліотекарей 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штамп на c. 16:] БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новросійського ун-ту на с. 16; 
перекресл.:] 32.939;

3. [штамп на с. 16:] 1948.
Палітурка відсутня. 

Григорович История/154

658. [Sołtyk, Kajetan Ignacy (1715-1788)]. In Negotio praetensae 
ab Acatholicis Administrationis Sacramentorum. – [S. l.] : [s. n.], [1767]. – 
[14] p. ; 2° ; sign. : A-C2, D1.

Відомості про автора та рік видання встановлено за бібліогр.
Великодна, Ляшенко, № 356; Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, 
t. 23, s. 75; t. 29, № 63.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на с. [1]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. на c. [1], олівцем:] №16;
3. [рукоп. технічний ярлик на с. [14]:] His. Pоlskа №196;
4. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. [14], 

перекресл.:] 32924;
5. [штамп на с. [14]:] 1948.

Палітурка відсутня. 
Григорович История/131

659. [Sołtyk, Kajetan Ignacy (1715-1788)]. In Negotio praetensae 
ab Acatholicis Administrationis Sacramentorum. – [S. l.] : [s. n.], [1767]. – 
[14] p. ; 2° ; sign. : A-C2, D1.
Великодна, Ляшенко, № 357; Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, 
t. 23, s. 75; t. 29, № 63.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 
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1. [штамп на с. [1]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. на c. [1], олівцем:] № 17;
3. [рукоп. технічний ярлик на с. [14]:] His. Pоlskа № 196;
4. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. [14], 

перекресл.:] 32925;
5. [штамп на с. [14]:] 1948.

Палітурка відсутня. 
Григорович История/131-а

660. Sosnowski, Józef (ca 1730 – 1783). Mowa ... �ozefa Sosnowskiego 
hetmana polnego Wielkiego Xięstwa Litewskiego. miana na sessyi 
dnia 7 wrzesnia 1776. – [w Warszawie] : [w Drukarni P. Dufour], [post 
7. IX. 1776 ?]. – 2° ; [2] s. ; sign. : [ ]1.
Великодна, Ляшенко, № 359; Estreicher XV-XVIII, t. 29, s. 87.

Підкресл. власн. олівцем у тексті.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. Пр. деф.: арк. 

відкреплені від кн. блоку. 
Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№ 264).

Григорович История/130

661. Špachta, Dominik Alois (1803-1859). Pokus Čecha o naučenj 
se počátkům grammatiky gzayka polského, / který s wlastenci swými sdjlj 
Dominik Špachta ... – W Praze : w knjžecj arcibiskupsk knihtiskárnĕ, řjzenjm 
a nákladem Wáclawa Špinky, 1837. – 75, [3] s.
Кочубинский, с. 631; WorldСat: 70664618.
Пров.:

1. [запис на форзаці:] Špachta o jazyku polskem | Априловъ – 
Мысли за – | Българското ученіе |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; крапчаті обрізи.
Припл.: Априлов В. Мысли за сегашно то балгарско учение ... – Одесса, 
1847 (№ 8).

Григорович-Грамматика/71

662. [Spittler, Ludwig Timotheus von (1752-1810)]. Geschichte des 
�anonischen Rechts bis auf die Zeiten des falschen Isidoris. – Halle [Halle an 
der Saale] : bey �ohann �acob Gebauer, 1778. – VIII, 303, [1] S. ; 8º ; sign. : )
(4, А-S8, T-U4.
Кочубинский, с. 628; GVK: 307316769.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 
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1. [запис влаcн. на тит. арк.:] fon Spittler;
2. [запис на зв. тит. арк.:] 6793;
3. [прямокутний штамп на зв. тит. арк., частково заклеєний:] 

AFABE LEIH (?) BIBL.;
4. [круглий штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 

РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ;
5. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 

перекресл.:] № 10.732; 
6. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 
папером; крапчаті обрізи.

Григорович История/50

663. Sprawa UUr. Insygnatorów Oboyga Narodów i ich donoszącego 
Ur. Woyciecha Turskiego … przeciwko wielmożnemu Adamowi Łodzia … 
Poninskiemu … O ogłoszenie siebie gwałtownie i podkątne za marszałka 
seymowego, i �onfederacyi koronney, tudzież nieprawne tey Godności 
sprawowanie, o branie pensyi zagranicznych, i interessom zagranicznym na 
szkodzę Rzeczypospolitey służenie, o przedaż różnym różnych �onstytucyi i 
sancytów na delegacyi między rokiem 1773. a rokiem 1775. dopełnioną, i innych 
wiele przeciw Rzeczypospolitey i jej prawom postępków. – [Warszawa] : w 
Drukarni P. Dufour �ons: Nadw: �. �. Mci, Dyrektora Drukar. �orp. �ad: … , 
[1790 ?]. – 51, [1] s. ; 2° ; sign. : A-N2.
Великодна, Ляшенко, № 360; Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, 
t. 21, s. 421.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. верхн. кришки палітурки:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. 
НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. на верхн. кришці палітурки, олівцем:] № 18;
3. [рукоп. технічний ярлик на нижн. кришці палітурки:] His. Pоlskа 

№ 202;
4. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новороссійского ун-ту на с. [51], 

перекресл.:] 32926;
5. [штамп на с. [51]:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 
Григорович История/132

664. Staedler, Gustav Leopold. Wissenschaftliche Grammatik der 
französischen Sprache / von G. L. Staedler. – Berlin : Verlag von Wilhelm 
Thome, 1843. – [2], X, 518, [2] S.
Кочубинский, с. 624; WorldСat: 42400218.

Прим. власн. олівцем у тексті.
Пров.:
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1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.597;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий сірим 

коленкором; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/31

665. Starčević, Šime (Starcsevich, Shime ; 1784-1859). Nova 
ricsoslovica iliricska, vojnicskoj mladosti krajicsnoj poklonjena / trúdom i 
nástojájem Shíne Staresevicha xurnixa od novoga a líci. – U Tarstu [Trieste] : 
slovima Gaspara Weis, 1812. – 126 s.
Кочубинский, с. 625; WorldСat: 819264606.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцея на с. 126, перекресл.:] 
№ 10.636;

3. [штамп на с. 126:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтянутий 

мармур. папером; корінець та кутики – коленкор; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/70

666. Starobylá Skládanie : památka XII-XV. stoletj / Wydán od Waclawa 
Hanky. – W Praze : u �osefy Fetterlowé z Wildenbrunnu, 1823. – XII, 252 s.
NKC ČR: 002564897; WorldСat: 84079422.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 252, перекресл.:] 
№ 10.868;

2. [штамп на с. 252:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтянутий 

дерматином; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Кн. блок 
частково відкріпл. від палітурки.
Припл. до: Starobylá Skládanie : památka XIV. Wĕku : Tkadleček : [ve 
2 d.] ... – W Praze , 1824 (№ 668). 

Григорович Бытовые/96

667. Starobylá Skládánie : památka XIII. a XIV. wěku z neyw 
zácněgssjch rukopisów wydaná : [ve 4 d.] / od Wáclawa Hanky. – W Praze : u 
Bohumila Háze, 1817-1820.
D. 1. – 1817. – XLV, [3], 200 s.
D. 2. – 1818. – XLIII, [1], 268 s, 1 il. 
D. 3. – 1818. – XII, 263, [1] s. 
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D. 4 : Tristram weliký rek : báseñ hrdinská XIII. wěku. – 1820. – [8], 409, 
[15] s. 
Кочубинский, с. 635; NKC ČR: 002564897; WorldСat: 56698237.
Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першого та третього т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с. 
другого та четвертого т., перекресл.] № 10.899;

3. [штамп на ост. ненумер. с. другого та четвертого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтянутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Кн. блок 
першого та другого т. частково відкріпл. від палітурки.

Григорович Бытовые/127

668. Starobylá Skládanie : památka XIV. Wĕku : Tkadleček : [ve 2 d.] / 
wydána ob Wáclawa Hanky. – W Praze : u Antonjna �ronbergra, 1824. 
D. 1. – VIII, 98, [2] s. 
D. 2. – [4], 106, [2] s. 
Кочубинский, с. 634; NKC ČR: 001249291, 001249293; WorldСat: 78637538.
Пров.:

[штамп на тит. арк. першої ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтянутий 
дерматином; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Кн. блок 
частково відкріпл. від палітурки. Обидві ч. сплет. в одну од.
Припл. до: Starobylá Skládanie : památka XII-XV. Stoletj ... – W Praze, 1823 
(№ 666).

Григорович Бытовые/96

669. [Staszic, Stanisław (1755-1826)]. Do Seymu : Co się z nami 
stanie? Co nam we wszystkich działaniach na pierwszey uwadze mieć należy. 
– [Warszawa] : [s. n.], [1809]. – 31, [1] s.
WorldСat: 862183460; Кочубинский, с. 631.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на с. 1:] БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 31; 
перекресл.:] 32.938;

3. [штамп на с. 31:] 1948.
Палітурка відсутня. Пр. деф.: с. 1 пошкоджена. 

Григорович История/153
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670. Steinmann, Johann Friedrich (1779-1839). �o. Fr. Steinmanni 
Questiones de derivatione vocabulorum graecorum ad obtinendos summos 
philosophie et philologiae honores propositae. – Petropoli [Санкт-Петербург] : 
typis Academiae Caesareae scientiarum, 1851. – IV, 64 p.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 64, перекресл.:] 
№ 10.647;

2. [штамп на с. 64:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтянутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Миклуцкий С. П. Отчёты Второму отделению Императорской 
Академии наук о филологическим путешествии по западным краям 
России : [в 3 тетрадях]. – Санктпетербург, 1855-1856 (№ 116).

Григорович Грамматика/81

671. Stender, Gotthard Friedrich (1714-1796). Lettisches Lexikon : 
in zween Theilen abgefasset, und den Liebhabern der lettischen Litteratur 
gewidmet : [in 2 Th.] / von Gotthard Friedrich Stender … – Mitau [�elgava] : 
gedruckt bey�. F. Steffenhagen, …, [1789-1791]. 
Th. 1. – [1789]. – [16], 404 S. ; 8° ; sign. : []8, A-Z8, Aa-Bb8, Cc2. 
Th. 2. – [1791]. – 773, [1] S. ; 8° ; sign. : []8; B-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Bbb8, Ccc3.
Кочубинский, с. 622; WorldCat: 504592436.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.:

1. [рік видання написаний на тит. арк. першого т., чорнилом:] 1789;
2. [штамп на зв. тит. арк. першого т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 

РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 773 другого т., 

перекресл.:] №10.587;
4. [штамп на с. 773 другого т.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтянутий 
мармур. папером, корінець та кутики – шкіра, тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Корінець часткрво відкрепл. від кн. блоку. Обидва т. 
сплет. в одну од. Пр. деф.: відсутній тит. арк. другого т.

Григорович Словари/39

672. [Stojan, Mihael (1804-1863)]. Miloserčnost do žival : poduk za 
mlade in stare ljudí : na svitlo dan od c. k. kmetijske družbe na �ranjskim. – V 
Ljubljani : natisnil �oshef Blasnik, 1846. – [4], 70, [2] s.
Відомості про автора встановл. за бібліогр.
Кочубинский, с. 641; COBISS.SI-ID: 73278976; WorldCat: 444124514.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 
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2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 11.203;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтянутий 

дерматином; позолочені обрізи.
Григорович Славянская литература/117

673. Strahl, Philipp. Beyträge zur russischen �irchengeschichte / 
von Philipp Strahl. – Halle [Halle an der Saale] : in der Rengerschen 
Verlagshandlung, 1827.
Bd. 1. – [2], XVI, 391, [1], 292 [i. e. 393], 393 [i. e. 394] S.
Кочубинский, с. 628; WorldСat: 819281083.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. [394], перекресл.:] 
№ 10.709;

3. [штамп на с. 393 [тобто 394]:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтянутий 

дерматином; тисн. золотом на кришках палітурки та корінці; позолочені 
обрізи.

Григорович История/26

674. Stuhr, Peter Feddersen (1778-1851). Abhandlungen über 
nordische Alterthümer / von P. F. Stuhr. – Berlin : in der Maurerschen 
Buchhandlung, 1817. – VIII, 260 S.
Кочубинский, с. 635; WorldCat: 819293984.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 260, перекресл.:] 
№ 10.890;

3. [штамп на с. 260:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтянутий 

мармур. папіром, корінець та кутики – дерматин, тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/118

675. Stulli, Joakim (1730-1817). �oakima Stulli … Rjecsoslòxje u komu 
donosuse upotrebljenia, urednia, mucsnia istieh jezika krasnoslovja nacsini, 
izgovaranja i prorjecsja : [u 3 cs.]. – U Dubrovniku : po Antunu Martekini, 
1801-1810.
Cs. 2, pazd. 1 : A-O Illir. Ital. Lat. – 1806. – XXXII, 727, [1] s.
Cs. 2, pazd.  2 : P-Z. – 1806. – 674 s.
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Кочубинский, с. 621; WorldСat: 440915004.
Прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 

Пров.: 
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 674 другої ч., 

перекресл.:] №10.549;
3. [штамп на с. 674 другої ч.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтянутий 
мармур. папером, корінець та кутики – шкіра, тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Дві ч. сплет. в одину од.

Григорович Словари/22

676. Štúr, Karol (1811-1851). Ozwéna Tatry : zpěwy a powesti / od 
�arla Štúra. – W Prešpurku [Bratislava] : pjsmem urozeného Antonjna Šmjda, 
1844. – [8], 135, [1] s.
Кочубинский, с. 642; WorldCat: 798510643.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.211;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтянутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи. Відсутня 
верхн. кришка палітурки.

Григорович Cлавянская литература/125

677. Štúr, Ludeít Velislav (1815-1856). Nauka reči slovenskej / 
vistavená od Ludeíta Štúra. – V Prešporku : písmom Belnayho ďeďičou, 1846. 
Č. 1. – XII, 214, [2] s., 1 l.
Кочубинский, с. 624; WorldСat: 80311436.

Прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [запис власн. на вклеєному арк. з газети:] Prazcké Noviny 19 Pros. 
1855, č. 299. |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.620;

4. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтянутий 

мармур. папером; корінець та кутики – коленкор; крапчаті обрізи. Між 
с. 30-31 вклеєний арк. (21,5х19 см): Novĕ nalezené hlaholské zlomky.

Григорович Грамматика/54
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678. Suţu, Nicolae (1798-1871). Notions statistiques sur la Moldavie / 
par le Prince Nicolas Soutzo. – �assy : [A. Hennig], 1849. – [2], X, 162, [2] 
p., 2 tabl.
Кочубинский, с. 628; Ştrempel, № 66345; WorldСat: 53126068.

Прим. власн. олівцем у тексті. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] №10.729;

3. [штамп на зв. ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтянутий 

дерматином; корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом на корінці.  
Пр. деф.: відсутні три табл.

Григорович История/47

679. Švear, Ivan (1775-1839). Ogledalo Iliriuma, iliti Dogovstina Ilirah, 
Slavinah, straznji put Horvatah zvanih, od potopa, to jest godine svĕta 1656 : 
na četiri strane razdĕljena, : [v 4 s.] / po dugoterpnom poslu na svĕtlo dana od 
Ivana Šveara. – U Zagrebu : štampano kod Franje Suppana, 1839-1842.
S. 1 : Od potopa, to jest god. Světa 1656. do god. Rima 741. – 1839. – XVI, 
117, [1] s. 
S. 2 : Od narodjenja Isu - �ersta do godine 540. – 1839. – [2], 125, [1] s. 
S. 3 : Od god. Isusa 540. do god. 1114. – 1840. – [2], IV, 5-352 s. 
S. 4 : Od god. Isukersta 1114 do god. 1790. – 1842. – 544, [8] s. 
Кочубинский, с. 634; HR: 000087132, 000087149; WorldCat: 41099440.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першої ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с. 
четвертої ч., перекресл.:] № 10.872;

3. [штамп на ост. ненумер. с. четвертої ч.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтянутий 

мармур. папером; корінець – шкіра; тисн. золотом та наклейки на корінці; 
крапчаті обрізи. Всі ч. сплет. в одну од.

Григорович Бытовые/100

T

680. Tacitus, Publius Cornelius (ca 50 – ca 120). C. Cornelii Taciti 
opera : cum indice rerum : [in 2 t.] / ad optimorum librorum fidem adcuravit 
C. H. Weise. – Ed. stereotypa. – Lipsiae [Leipzig] : sumtibus et typis Caroli 
Tauchnitii, 1829.
T. 1 : Insunt : Annalium libri XVI. – [4], 411, [1] p. 
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T. 2 : Insunt : Hisriarum libri V. de situ, moribus et populis Germaniae. Vita 
Iulii Agricolae. Dialogus de Caussis corrutae eloqventiae. Index. – [2], 388 p. 
Кочубинский, с. 630; WorldСat: 165439815;165439818.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 388 другого т., 
перекресл.:] № 11.013;

3. [штамп на с. 388 другого т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтянутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Обидва т. сплет. в одну од.

Григорович История/106

681. Tafel, Gottlieb Lukas Friedrich (1787-1860). De via militari 
Romanorum Egnatia, qua Illyricum, Macedonia et Thracia iungebantur : 
dissertatio geographica  [in 3 p.] / scripsit Theophilus Luc. Fridericus Tafel. – 
Tubingae [Tübingen] : prostate apud H. Laupp, 1841-1842.
[P. 1]. – 1842. – V, [1], CVI p. 
[P. 2] : Pars occidentalis. – Tubingae [Tübingen] : typis Hopferi de L’Orme, 
1841. – [4], 59, [1] p. 
[P. 3] : [Pars orientalis]. – 1841. – [4], 60 p.
Кочубинский, с. 627; WorldСat: 78319418.

Чисельні прим. власн.; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 60 третьої ч., 
перекресл.:] № 10.697;

2. [штамп на зв. тит. арк. першої ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ;

3. [штамп на с. 60 третьої ч.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 

папером; крапчаті обрізи. Корінець пошкоджений. Усі ч. сплет. в одну од.
Григорович История /14

682. Tarnski, Ivan. Ivana Tàrnskoga piesme. – U Zagrebu : tiskom �. p. 
ilir. nar. tiskarna dra. Ljudevita Gaja, 1842. – VI-VIII, 179, [1] s.
Кочубинский, с. 641; WorldCat: 450622430.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 179, перекресл.:] 
№ 11.200;

3. [штамп на с. 179:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; корінець – дерматин; 
крапчаті обрізи. Палітурка пошкоджена: відсутня нижн. кришка.

Григорович Cлавянская литература/114

683. Taschen-Bibliothek der wichtigsten und interessantesten See- 
und Land-Reisen, von der Erfindung der Buchdruckerkunst bis auf unsere 
Zeiten … : [in 87 Bd.] / verffass von Mehren Gelehrten ; und herausgeben von 
�oachim Heinrich �äck … – Nürnberg : Verlegt von Haubenstricker und von 
Ebner, 1827-1836.
Bd. 10, Th. 1, Bd. 1 : Bänden der Reisen in die Türkei. – 1828. – 128 S., 1 Taf.
Bd. 13, Th. 1, Bd. 2. – 1828. – 129-256 S., 1 Taf.
Bd. 13, Th. 1, Bd. 3. – 1828. – 257-384 S., 1 Taf.
Bd. 32, Th. 2, Bd. 1. – 1829. – 127, [1] S.
Bd. 34, Th. 2, Bd. 2 : Bänden von der Türkei. – 1829. – 129-248 S., 1 Taf.
Bd. 36, Th. 2, Bd. 3. – 1829. – 249-376 S., 1 Taf.
Bd. 37, Th. 3, Bd. 1. – 1829. – 112 S.
Кочубинский, с. 635; WorldСat: 690342881.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с. всіх т., 
перекресл.:] № 10.898;

3. [штамп на ост. с. всіх т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтянутий 

коленкором; корінець – дерматин; тисн. на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/126

684. Taschen-Bibliothek der wichtigsten und interessantesten See- 
und Land-Reisen, von der Erfindung der Buchdruckerkunst bis auf unsere 
Zeiten … : [in 87 Bd.] / verffass von Mehren Gelehrten ; und herausgeben von 
�oachim Heinrich �äck … – Nürnberg : Verlegt von Haubenstricker und von 
Ebner, 1827-1836.
Bd. 40, Th. 3, Bd. 2 : Bänden von der Türkei. – 1829. – 113-240 S., 1 Taf.
Bd. 41, Th. 3, Bd. 3 : Bänden von der Türkei. – 1829. – 241-368 S., 1 Taf.
Bd. 72, Th. 4, Bd. 1 : Bänden von der Türkei. – 1831. – 128 S., 1 Taf.
Bd. 74, Th. 4, Bd. 2 : Bänden von der Türkei. – 1831. – 129-336 S., 1 Taf.
Кочубинский, с. 635; WorldCat: 690342881.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с. всіх т., 
перекресл.:] № 11.032;

3. [штамп на ост. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтянутий 

коленкором; корінець – дерматин; тисн. на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/139
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685. Taube, Friedrich Wilhelm von (1728-1778). Historische und geo-
graphische Beschreibung des �önigreiches Slavonien und des Herzogthumes 
Syrmien, sowol nach ihrer natürlichen Beschaffenheit, als auch nach ihrer 
itzigen Verfassung und neuen Einrichtung in �irchlichen, bürgerlichen und 
militarischen Dingen : mit untermischten Nachrichten von den angränzenden 
Ländern und von den Illyriern ... : [in 3 Bd.] / von Friedrich Wilhelm von Tau-
be … – Leipzig : [s. n.], 1777-1778.
Bd. 1. – 1777. – [12], 99, [1] S. ; 8º ; sign. : *6, A-F8, G2.
Bd. 2. – 1777. – 104 S. ; 8º ; sign. : A-F8, G4.
Bd. 3 : Weiches die Topographie enthält. – 1778. – [16], 128 S. ; 8º ; sign. : *8, 
A-H8.
Кочубинский, с. 629; WorldCat: 801067664.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк. першого т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 128 ост. т., 
перекресл.:] № 10.754;

3. [штамп на с. 128 ост. т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; рукоп. заголовок на 

корінці; крапчаті обрізи. Три т. сплет. в одну од.
Григорович История/71

686. Tennemann, Wilhelm Gottlieb (1761-1819). Wilhelm Gottlieb 
Tennemann’s … Geschichte der Philosophie für den akademischen Unterricht. – 
3 verm. und verb. aufl. herausgegeben von Amadeus Wendt … – Leipzig : bey 
�on. Ambrosius Barth, 1820. – XI [i. e. XVI], 487, [1] S.
Кочубинский, с. 638; WorldCat: 24000300.

Чисельні записи власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. 
ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.070;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтянутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
тоновані обрізи (колір – жовтий).

Григорович История литературы/55

687. Thielen, Maximilian Friedrich von (1781-1865). Die europäische 
Türkey : ein Handwörterbuch für Zeitungsleser enthaltend die alphabetisch 
geordnere Beschreibung aller türkischen Provinzen in Europa, ihrer 
Bewohner, der Gebirge und deren merkwürdigsten Pässe, der Flüsse und der 
vorzüglichsten Wohnorte mit ihrer Bevölkerung, mit besonderer Rücksicht auf 
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deren Lage in der Nähe der Hauptverbindungs strassen durch das Reich, nach 
den besten geographischen Werken und Reisebeschreibungen, mit Benützung 
der neuesten Charten und vieler handschriftlichen Quellen, / zusammengestellt 
von Maximilian Friedrich Thielen. – Wien : Gedruckt und im berlage Carl 
Gerold, 1828. – [2], 313, [1] S., 1 �.
Кочубинский, с. 635; WorldCat: 719417743.

Чисельні прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 313, перекресл.:] 
№ 10.880;

3. [штамп на с. 313:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтянутий 

мармур. папером; корінець – дерматин; паперова наклейка на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/108

688. Thomas von Kempen (1379/1380-1471). Dvanajst bukev Tomaža 
�empčána, izbranęh iz negovęh doslé še malo znanęh pisem ; / iz latinskęga 
pobožnęm kę pridu prestavęl �anez Zalokar. – Vę Ljubljanę : natisnel Leopold 
Eger ; naprodaj pęr �anezę �lemencę, 1826. – 580 s.
Кочубинский, с. 641; WorldCat: 444451288.

Чисельні прим. власн.олівцем у тексті. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 580, перекресл.:] 
№ 11.194;

3. [штамп на с. 580:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 

папером; тоновані обрізи (колір – жовт.).
Григорович Cлавянская литература/108

689. Thomas von Kempen (1379/1380-1471). Tomásse �empenského 
z Rádu watého Augustýna �nihy Cžtyry Zlaté : o Nasledowánj �rysta Pána. – 
W Trnawě : wytisstěné s Literami �rálowskeg Universyt. Budinskeg, 1782. – 
[14], 447, [19] s. ; 8°; sign. : A-U12.
Кочубинский, с. 641; WorldCat: 62292590.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.199;
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3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтянутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Славянская литература/113

690. Thomas von Kempen (1379-1471). Tomásse �empenského 
Zlatá kniha o Následowánj �rista / přeložena od Antonjna Stránského. – 3. 
wyd., kterémuž mimo předešlé modlitby k domácj a weřegné pobožnosti také 
wzděláwagjcj rozgjmánj na weyročnj slawnosti přidána gsau. – W Praze : 
tiskem a nákladem �ana Host. Pospjssila, 1842. – [4], XXIV, 463, [1] s. : il.
Кочубинский, с. 640; WorldCat: 85666646.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 463, перекресл.:] 
№ 11.170;

3. [штамп на с. 463:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи.
Григорович Славянская литература/54

691. Thunmann, Johann (1746-1778). �ohann Thunmanns … 
Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker. – 
Leipzig : bei Siegfried Lebrecht �rusius, 1774 . 
Th. 1. – [8], 406, [2] S. ; 8º; sign. : *4, A-Z8, Aa-Bb8, Cc4.
Кочубинский, с. 629; WorldCat: 758837509.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [записи власн. на форзаці грец. мовою];
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 

перекресл.:] № 10.756;
4. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 
коричневим коленкором; наклейка на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович История/73

692. Tischendorf, Lobegott Friedrich Konstantin von (1815-1874). 
Notitia editionis Codicis Bibliorum Sinaitici auspiciis Imperatoris Alexandri II. 
Susceptae : accedit catalogus codicum nuper ex oriente Petropolin perlatorum. 
Item Originis scholia in proverbia Salomonis, partim nunc primun partim 
secundum atque emendatius edita / edidit Frid. Const. Tischendorf. – Lipsiae 
[Leipzig] : F. A. Brockhaus, 1860. – 124 p., 2 ill.
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Кочубинский, с. 627; WorldCat: 496905095.
Чисельні прим. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 

Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 124, перекресл.:] 

№ 10.690;
3. [штамп на с. 124:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 
коричневим папером; крапчаті обрізи. Корінець пошкоджений. До пр. 
вкладений рекламний проспект: «Monumenta Sacra inedita. Nova collectio» 
(31,5x25 cm).

Григорович История/7

693. Titus Livius (59-17 a. ae. n.). T. Livii Patavini historiarum libri 
qui supersunt omnes : [in 3 t.] / ex recensione Arn. Drakenborchii cum indice 
rerum locupletiss ; accessit praeter varietatem lectt gronovianae et creverianae 
glossarium livianum curante Augusto Guil. Ernesti. – Lipsiae [Leipzig] : e 
libraria Veidmani Heredd. et Reichii, 1769.
T. 3. – [2], 344, [416] p. ; 8° ; sign. : []1, A-X8, Y4, (A)-(Z)8, (Aa)-(Cc)8.
Кочубинский, с. 622; WorldCat: 832582042.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.973;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтянутий мармур. 

папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; тоновані 
обрізи (колір – жовтий).

Григорович Словари/44

694. Tkalac Ignjatijević, Imbro (1824-1912). Das staatrechts des 
fürstenthumus Serbien / von Dr E. I. von Tkalac. – Leipzig : Druck und Verlag 
von Breitkopf und Härtel, 1858. – XVI, 286 S.
Кочубинский, с. 633; WorldCat: 765250641.

Прим. бібілотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [запис на шмуцтит., олівцем:] сочнєніє робєрта |;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 286, перекресл.:] 

№ 10.804;
4. [штамп на с. 286:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтянутий 
мармур. папером; корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/32

695. Tollius, Jacobus (1633-1696). �acobi Tollii Epistolae itinerariae : 
ex auctoris schedis postumis recensitae, suppletae, digestae; annotationibus, 
observationibus et figuris adornatae, / cura et studio Henrici Christiani 
Henninii. – Amstelaedami [Amsterdam] : typis Francisci Halmae … ; Veneunt 
in officina �oannis ab Oosterwyk ..., 1700. – [18], 260, [14] p., 16 grav. ; 4º ; 
sign. : *4, **4, ***1, A-Z4, Aa-Ll4, Mm1.
Кочубинский, с. 627; WorldСat: 493282164.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

[штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкірою; 
тоновані обрізи (колір – червон.).
Припл.: Tollius �. �acobi Tollii insignia itinerarii italici, quibus continentur 
antiquitates sacrae. – Trajecti ad Rhenum [Utrecht], 1696 (№ 696).

Григорович История/13

696. Tollius, Jacobus (1633-1696). �acobi Tollii Insignia itinerarii 
italici, quibus continentur antiquitates sacrae. – Trajecti ad Rhenum [Utrecht] : 
apud Franciscum Halmam, Guilielmum vande Water … , 1696. – [12], 199, 
[11] p. ; 4º ; sign. : *4, **2, A-Z4, Aa-Cc4, Dd1.
WorldСat: 493282181.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.696;

2. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкірою; 

тоновані обрізи (колір – червон.).
Припл. до: Tollius �. �acobi Tollii Epistol� itinerariae : ex auctoris schedis 
postumis recensitae, suppletae, digestae; annotationibus, observationibus et 
figuris adornatae ... – Amstelaedami [Amsterdam], 1700 (№ 695).

Григорович История/13

697. Tomazeo, Nikola (1802-1874). Iskrice / od Nikole Tommasea ; 
izdao Ivan �ukuljevi� Sakcinski. – U Zagrebu : tiskom �r. Povl. Nar. Tisk. 
dra. Ljudevita Gaja, 1844. – 43, [5] s. 
Кочубинский, с. 640; COBISS.SR-ID: 155699207.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:
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1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.136;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтянутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи.
Григорович Славянская литература/50

698. Tomek, Wácslaw Wladiwoj (1818-1905). W. Wladiwoje Tomka 
děje mocnářstwí Rakauského. – W Praze : w kommissí u �ronbergra i Řiwnáče, 
1845. – [8], 338 s. – (Malá encyklopedie nauk ; D. 5).
Кочубинский, с. 629; WorldСat: 19739816.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 338, перекресл.:] 
№ 10.757;

3. [штамп на с. 338:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович История/74

699. Tomek, Wácslaw Wladiwoj (1818-1905). W. Wladiwoje Tomka 
děje země české : s třemi mapkami. – W Praze : w kommissí u �ronbergra i 
Řiwnáče, 1843. – X, [2], 339, [1] s., 3 m. – (Malá encyklopedie nauk ; D. 2).
Кочубинский, с. 629; WorldСat: 38615657.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 339, перекресл.:] 
№ 10.758;

3. [штамп на с. 339:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович История/75

700. Trendelenburg, Friedrich Adolf (1802-1872). De Aristotelis 
categoriis / … scripsit Frid. Ad. Trendeleburg ... – Berolini [Berlin] : typis 
Augusti Petschii, 1833. – 25, [1] p.
Кочубинский, с. 637; WorldCat: 43884243.
Пров.:
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1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 25, перекресл.:] 
№ 11.063;

3. [штамп на с. 25:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтянутий 

мармур. папером; корінець та кутики – дерматин; крапчаті обрізи.
Григорович История литературы/48

701. Treść pism rożnych względem formy rządu y sukcessyi tronu 
polskiego, tak dawniey iakoteż i swieżo wydanych, z przyłączeniem niektorych 
uwag z nichze wypływaiących. – W Sandomierzu : [s. n], 1791. – 67, [3] s. ; 
8° ; sign. : A-D8, E3.
Estreicher XV-XVIII, t. 31, s. 304-305; Великодна, Ляшенко, № 370; 
Кочубинский, с. 631.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. на верхн. кришці палітурки, олівцем:] 44;
3. [рукоп. технічний ярлик на верхн. кришці палітурки:] Т9;
4. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на передост. 

с., перекресл.:] 32952;
5. [штамп на передост. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: папір; корінець 
пошкоджений. Пр. деф.: с. 3-14 відкріплені від кн. блоку.

Григорович История/159

702. Troskliwość z ufnością czyli dwie uwagi na pochwałę seymu. – w 
Warszawie : [s. n.], 1790. – 8° ; 55, [1] s. ; sign. : A-C8, D4.
Великодна, Ляшенко, № 373; Кочубинский, с. 632.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. олівцем на верхн. кришці палітурки:] 50;
3. [рукоп. технічний ярлик на верхн. кришці палітурки:] Т8;
4. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 55, 

перекресл.:] 32958;
5. [штампи на с. 55:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: папір; корінець 
пошкоджений.

Григорович История/163
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703. [Tupý, Karel Eugen (pseud. : Boleslav Jablonský ; 1813-1881)]. 
Básně : [w 3 sw.] / Boleslawa �ablonskeho. – 2 rozmnožé wyd. – W Praze : 
tiskem a nákladem �ana Spurného, 1846.
Sw. 1. – 116 s.
Sw. 2. – 117-211, [1] s.
Sw. 3. – 219-351, [5] s.
Кочубинский, с. 641; WorldCat: 85013177. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першої ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с. 
третьої ч., перекресл.:] № 11.197;

3. [штамп на ост. ненумер. с. третьої ч.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Три ч. сплет. в одну од.

Григорович Славянская литература/111

704. Turski, Feliks Paweł (1729-1800). Mowa ... Felixa Turskiego 
biskupa łuckiego y brzeskiego dnia 2. października 1776. roku na sessyi 
seymowey miana. – [S. l.] : [s. n.], [post 2. X. 1776]. – [4] s. ; 2° ; sign. : [ ]2.
Великодна, Ляшенко, № 374; Estreicher XV-XVIII, t. 31, s. 417.

Підкресл. олівцем у тексті.
Пров.: 

[прим. на с. [1]:] № 26.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№ 264).

Григорович История/130

705. Turski, Feliks Paweł (1729-1800). Mowa ... Turskiego biskupa 
łuckiego na sessyi seymowey dnia 15. 8bris 1776. miana. – [S. l.] : [s. n.], [post 
15. X. 1776]. – [4] s. ; 2° ; sign. : [ ]2.
Великодна, Ляшенко, № 375; Estreicher XV-XVIII, t. 31, s. 417.

Підкресл. олівцем у тексті.
Пров.: 

[прим. на с. [1]:] № 26.
Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 

Припл. до: Branicki F. �s. Zdanie ... Branickiego … na sessyi seymowey dnia 
23. 7bris 1776. roku miane. – [Warszawa], [post 23. IX. 1776] (№ 264).

Григорович История/130

706. Tyl, Josef Kajetán (1808-1856). Poslední čech : nowela : [v 2 sw.] / 
od �os. �ajetana Tyla. – W Praze : nákladem calve’ského knihkupectwí, 1844. 
Sw. 1. – [4], 212 s. 
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Sw. 2. – 198, [2] s. 
Кочубинский, с. 641; WorldCat: 504782542.

Прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першої ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 198 другої ч., 
перекресл.:] № 11.182;

3. [штамп на с. 198 другої ч.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Дві ч. сплет. в одну од.

Григорович Славянская литература/97

U

707. Ulfilas Veteris et Novi Testamenti versionis gothicae fragmenta 
quae supersunt ad fidem codd. castigata latinitate donata adnotatione critica 
instructa cum glossario et grammatica linguae gothicae coniunctis curis : [in 
2 vol.] / ediderunt H. C. De Gabelentz et dr. �. Loebe. – Lipsiae [Leipzig] : 
apud F. A. Brockaus, 1843-1846.
Vol. 2, pt. 1 : Glossarium linguae gothicae continens = Glossarium der 
gothischen Sprache. – 1843. – [2], XVIII, 244 p.
Vol. 2, pt. 2 : Grammaticam linguae gothicae continens : Adiecta est tabula 
lapide expressa = Grammatik der gothischen Sprache. – 1846. – VIII, 298, 
[2] p., 1 tab.
Кочубинский, с. 621; WorldCat: 781273866.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. обох ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 244 першої ч. 
другого т., с. 298 другої ч. другого т., перекресл.:] № 10.538;

3. [штамп на с. 244 першої ч. другого т., с. 298 другої ч. другого т.:] 
1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; крапчаті обрізи.

Григорович Словари/11

708. Uvarov, Sergej (Уваров, Сергей ; 1786-1855). De Bulgarorum 
utrorumque origine et sedibus antiquissimis / Sergius Uvarov. – Dorpati 
Livonorum [Tartu] : typis viduae �. C. Schünmanni et C. Mattieseni, 1853. – 92 p.
Кочубинский, с. 630.
Пров.: 

1. [запис на с. 3:] Uvarov de Bulgaris |;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
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3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 92, перекресл.:] 
№ 11.004;

4. [штамп на ост. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на 
корінці; крапчаті обрізи. Тит. арк. частково реставрований.

Григорович История/97

709. Uwagi nad traktatami między Rossyą i Polską zawartemi, zwłaszcza 
traktatem w roku 1768. uczyniony. – [S. l.] : [s. n.], [1789]. – 10 s. ; 2° ; sign. : 
А-В2, С1.

Рік видання встановлено за бібліогр.
Великодна, Ляшенко, № 379; Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, 
t. 32, s. 119-120.

Записи власн. на с. 1 чорнилом (нерозбірливі). Прим. 
бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на c. [1]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. на верхн. кришці палітурки, олівцем:] № 39;
3. [рукоп. технічний ярлик на нижн. кришці палітурки:] Hist. Pоlska 

№279;
4. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 10, 

перекресл.:] 32947;
5. [штамп на с. 10:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: папір. 
Григорович История/138

710. Uwagi ogolne, nad stanem rolniczym i mieyskim z powodu 
przyszley rządu narodowego formy. – w Warszawie : u P. Dufour �onsyl: 
Nadwor: Druk: �. �. Mci i Rzpltey, Dyrektora Druk: �orp: �ad:, 1789. – 46, 
[2] s. ; 8° ; sign. : A-C8.
Великодна, Ляшенко, № 380; Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, 
t. 32, s. 110.

Підкресл. олівцем та прим. у тексті пол. мовою; прим. 
бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [штамп на c. 2:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [прим. на c. 1, олівцем:] 46;
3. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 46, 

перекресл.:] 32954;
4. [штамп на с. 46:] 1948.

Палітурка відсутня; кн. блок пошкоджений.
Григорович История/161
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V

711. Valentinelli, Giuseppe (1805-1874). Bibliografia della Dalmazia 
e del Montenegro / saggio di Giuseppe Valentinelli. – Zagabria [Zagreb] : coi 
tipi del dr. Ljudevito Gaj, 1855. – VII, [1], 339, [1] p.
Кочубинский, с. 629; WorldСat: 7103654.

Чисельні прим. власн. олівцем на полях; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 339, перекресл.:] 
№ 10.752;

3. [штамп на с. 339:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович История/69

712. Vater, Johann Severin (1771-1826). Linguarum totius orbis 
index alphabeticus, quarum grammaticae, lexica, collectiones vocabulorum 
recensetur, patria significatur, historia adumbratur / a �oanne Severino Vatero = 
Litteratur der Grammatiken, Lexica und Wörtersammlungen aller Sprachen 
der Erde : nach alphabetischer Ordnung der Sprachen, mit einer gedrängten 
Uebersicht des Vaterlandes, der Schicksale und Verwandtschaft derselben / 
von �ohann Severin Vater. – Berolini [Berlin] : in officina libraria Fr. Nicolai, 
1815. – [8], IV, 259, [1] p.
Кочубинский, с. 623; WorldСat: 834760678.

Прим. власн. у тексті. 
Пров.:

1. [запис на тит. арк.:] 13 д щ (?) |;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 259, перекресл.:] 

№ 10.576;
4. [штамп на с. 259:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 
папером. Палітурка частково відкріпл. від кн. блоку.

Григорович Грамматика/10

713. Vater, Johann Severin (1771-1826). Praktische Grammatik der 
Russischen Sprache in Tabellen und Regeln : nebst Uebungsstücken zur 
grammatischen Analyse, einer Einleitung über Geschichte der Russischen 
Sprache und die Anordnung ihrer Grammatik, und Berichtigungen der 
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Heymischen Sprachlehre / von D. �ohann Severin Vater. – Leipzig : bey 
Siegfried Lebrecht Crusius, 1808. – [2], XL, 2, [2], 3-160 S., 5 Taf.
Кочубинский, с. 625; WorldСat: 50973886.

Чисельні прим. власн.олівцем та чорнилом у тексті. 
Пров.: 

1. [запис власн. на верхн. форзаці:] … F. Vater. 1827. |;
2. [запис власн. на форзаці:] Die in diesem Exemplare befindlichen 

hand- | schriftlichen Anmerkungen find von dem Hrn. | Admiral und Ritter 
von Schischkow in St. | Peretsburg. | Friedrich Adelung | 16 Marz 1810. |;

3. [запис власн. на нижн. форзаці:] … долженъ молодец | ревновать 
лучшимъ | изъ современников | … третий | одиннадсять | одиннадцать 
пер. |;

4. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

5. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 160, перекресл.:] 
№ 10.642;

6. [штамп на с. 160:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 

папером; паперова наклейка на корінці.
Григорович Грамматика/76

714. Velleius Paterculus, Gaius (ca 20 a. ae. n. – 31 ae. n.). M. Velleius 
Paterculus / cum notis Gerhardi Vossii, G. F. ; ... quae notata et addenda suis 
locis inserta confusa ordini restituta capita numeris disti ncta, parallela ad 
scripta, notabiliora diversis literis expressa refert. – Editio nova. – Francofurti 
[Frankfurt am Main] : imprensis Nicolai Försteri, 1687. – 402, [30] p. ; 12º ; 
sign. : A-S12.
Кочубинский, с. 630; WorldCat: 43626411.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [запис власн. на тит. арк.:] В Григорович;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на переост. ненумер. 

с., перекресл.:] № 11.015;
4. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкірою; 
паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович История/108

715. Versuch eines Etymologikons der slowenischen Mundart in 
Inner- Oesterreich / nach verlässlichen Quellen bearbeitet von Urban �arnik. – 
�lagenfurt [�lagenfurt am Wörthersee] : Gedruckt und verlegt von Ferdinand 
Edlen von �leinmayr, 1832. – XXII, 243, [1] S.
Кочубинский, с. 621; WorldСat: 690099486.
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Прим. бібілотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 243, перекресл.:] 
№ 10.539;

3. [штамп на с. 243:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – коленкор; паперова наклейка на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Словари/12

716. Verzeichniss von Werken, besonders aus dem Gebiete der 
Sprachwissenschaft und der Literatur zu bedeutend ermässigten Preisen 
vorräthig in der Buch- und Antiquariatshandlung von �. A. Stargardt in Berlin. – 
Berlin : druck von Th. Gumprecht, 1863. – 94 S.
Кочубинский, c. 638.
Пров.:

1. [запис на тит. арк.:] … Proff… Grigorowicz | Kazan |;
2. [книготорговий ярлик на тит. арк.:] En vente chez Nicolai Kymmel, 

libraire à Riga;
3. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ;
4. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 94, перекресл.] 

№ 11.118;
5. [штамп на с. 94:] 1948.

Палітурка відсутня.
Григорович История литературы/65

717. Vida, Marco Gerolamo (vescovo d’Alba ; 1490-1566). �erstovka 
iliti xivot i dyla Gospodina nashega Isukersta : u dvadeset i csetiri pyvanja / 
izpyvana po �onu Palmotichu vlastelinu Dubrovacskomu a sada na obcheniji 
ilirski izgovor prevedena i drugi puta na svytlost dana Ignaciom Al. Berlichem. – 
U Budimu [Budapest] : sa Slovih Ivana Gyuriana, i Martina Bagóa, 1835. – 
XXXIV, 633, [5] s., 1 il.
Кочубинский, с. 639; WorldCat: 504887588.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 532, перекресл.:] 
№ 11.094;

3. [штампи на с. 532 та на передост. ненумер. с:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Пр. помилково 
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розділений на дві од. (перша – 1 іл., XXXIV, 532 с.; друга – 16 порожніх 
арк., с. 533-633, [5]).

Григорович Cлавянская литература/11

718. Világosváry, Thomas. Der Sprachkampf in Ungarn / dargestellt 
von Thomas Világosváry. – Agram [Zagreb] : �. p. ilirische Nat. typographie 
von dr. Ljudevit Gay, 1841. – 83, [1] S.
Кочубинский, с. 634; WorldCat: 2559028.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 83, перекресл.:] 
№ 10.835;

3. [штамп на с. 83:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон; корінець та 

кутики – коленкор; тисн. золотом на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/63

719. Vocel, Jan Erazim (1802-1871). Grundzüge der böhmischen 
Alterthumskunde / von �oh. Erasmus Wocel ... ; mit acht lithographirten Tafeln 
von �oseph Hellich. – Prag : in Commission bei �ronberger und Ržíwnatz, 
1845. – XIV, [2], 238 S., 8 Taf.
Кочубинский, с. 633; WorldCat: 57649148.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 238, перекресл.:] 
№ 10.794;

3. [штамп на c. 238:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/22

720. Vocel, Jan Erazim (1801-1871). Labyrint sláwy / od �. Erazima 
Wocela. – W Praze : nákladem �. B. Calve’ského knihkupectwí, 1846. – XIII, 
[3], 266 s.
Кочубинский, с. 639; WorldCat: 23551990.

Прим. та підкресл. власн. олівцем у тексті. 
Пров.:

1. [штампи на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 
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2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 266, перекресл.:] 
№ 11.109;

3. [штампи на с. 266:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, корінець та 

кутики – шкіра; тисн. на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Славянская литература/26

721. Vocel, Jan Erazim (1803-1871). Meč a �alich / od �.Erazima 
Wocela. – W Praze : w knihtiskárně a skladu �ar. Pospíšila. 1843. – 223, [3] 
s., 1 přil.
Кочубинский, с. 639; WorldCat: 30337578.

Прим. та підкресл. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.100;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці.
Григорович Cлавянская литература/17

722. Vocel, Jan Erazim (1803-1871). Přemyslowci : báseň epiká / 
od �. Erazima Wocela. – W Praze : wydáno nákladem �ana Host. Pospjšila, 
1839. – 191, [1] s.
Кочубинский, с. 640;WorldCat: 14240802.

Прим. та підкресл. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [запис власн. на форзаці лат. мовою, частково нерозбірливо:] 
Carapp… cognitum qui fuit solam vex... pope Bohimis intellectum 
praebere. около 1620 |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцеяю на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.123;

4. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню: цільна, картон, рамка з рослинним 

орнаментом; тоновані обрізи (колір – жовт.). Корінець частково 
пошкоджений.

Григорович Славянская литература/37



Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович366

723. [Vodnik, Valentin (1758-1819)]. Geschichte des Herzogthums 
�rain, des Gebiethes von Triest und der Grafschaft Görz. – Wien : im Verlage 
der �. �. Schulbücher-Verschleis bey St. Anna in der �ohannis-Gasse ; [druckt 
bey Georg Überreuter], 1825. – 84 S.
Кочубинский, с. 629; COBISS.SI-ID: 513069196; WorldСat: 451033986.

Чисельні підкресл. та закресл. власн. у тексті олівцем. 
Пров.: 

1. [записи власн. на форзаці, частково затерті:] … 1844 |; … II 
Gramatici classis |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 84, перекресл.:] 
№ 10.741;

4. [штамп на с. 84:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 

папером; наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович-История/58

724. Vodnik, Valentin (1758-1819). Pésme / Valentina Vodnika. – V’ 
Ljubljani : natisnil �ožef Blaznik, 1840. – 131, [5] s.
Кочубинский, с. 642; WorldCat: 812744173.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 11.210;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 

папером; крапчаті обрізи. Відсутня верхн. кришка палітурки.
Григорович Cлавянская литература/124

725. Vodnik, Valentin (1758-1819). Pismenost ali Gramatika sa perve 
shole. – V’Lublani : natisnil Leopold Eger, 1811. – VIII, 190 s. 
Кочубинский, с. 623; WorldСat: 36848734.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 190, перекресл.:] 
№ 10.574;

3. [штамп на с. 190:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 

папером; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/8
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726. Voigt, Johannes (1786-1863). Das Ordenshaus Marienburg 
in Preussen / von �. Voit. – Dritte verbesserte Auflage. – �oenigsberg 
[Калининград] : in der universitäts Buchhandlung, 1823. – [2], 31, [1] S.
Кочубинский, с. 630; WorldСat: 751193628.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.005;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович История/98

727. Volkmer, Leopold (1741-1816). Leopolda Volkmera … Fabule ino 
Pésmi / şpravil ino s’ kratkim Volkmer’vim shivlenjom na svetlo dal Anton 
�anes Murko. – V’ Gradzi [Graz] : na prodaj v’ Fr. Ferstl’vi knigarnji, �anesa 
Lovrenza Greinera, 1836. – VXI [i. e. XVI], 148, [4] s.
Кочубинский, с. 640; WorldCat: 444474432.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 11.130;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Славянская литература/44

W

728. Waga, Teodor (1739-1801). Teodora Wagi historya książąt i 
królów polskich : krótko zebrana, dla lepszego użytku znacznie przerobiona i 
pomnożona. – Wilno : �ózef Zavadzki, 1831. – 381, [1] s.
Кочубинский, с. 629; WorldСat: 749793544; Estreicher XIX, t. 5, s. 5.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.761;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню: цільна, картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович История/78

729. Weber, Wilhelm Ernst (1780-1850). �lassische Alterthumskunde 
oder übersichtliche Darstellung der geographischen Anschauungen und der 
wichtigsten Momente an dem Innenleben der Griechen und Römer, eingeleitet 
durch eine gedrängte Geschichte der Philologie / von Dr. Wilhelm Ernst 
Weber. – Stuttgart : Verlag der Franckh’schen Buchhandlung, 1848. – VI, [2], 
389, [1] S. – (Neuen Encyklopädie der Wissenschaften and �ünste ; Bd. 4).
Кочубинский, с. 623; WorldСat: 257437963.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 389, перекресл.:] 
№ 10.579;

3. [штамп на с. 389:] 1948.
Палітурка сучасна виданню: цільна, картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/13

730. Wellig, Arnold Gottlieb (1778-1862). Beiträge zur lettischen 
Sprachkunde, / herausgegeben von Arnold Wellig. – Mitau [�elgava] : gedruckt 
bei �oh. Fried. Steffenhagen und Sohn., 1828. – XXIV, 216 S.
Кочубинский, с. 626; WorldСat: 40457458.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 216, перекресл.:] 
№ 10.676;

3. [штамп на с. 216:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/105

731. Wenck, Helfrich Bernhard (1739-1803). Helfr. Bernhard 
Wenck‘s lateinische Grammatik für Schulen : [in 2 Bd.] / von Georg Friedrich 
Grotefend. – 7. Aufl., durchaus umgearbeitet. – Franckfurt am Main : bei Franz 
Vorrentrapp, 1816.
Bd. 2 : Welcher die Verskunst und Orthographie nebst Anhange enthält. – 
1816. – VIII, 302, [2] S.
WorldCat: 174889868.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 302, перекресл.:] 
№ 10.581;
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2. [штамп на с. 302:] 1948.
Палітурка сучасна виданню: цільна, картон, обтягнутий мармур. 

папером; паперова наклейка на корінці; тоновані обрізи (колір – жовт.).
Припл. до: Grotefend G. F. Georg Friedrich Grotefend’s lateinische Grammatik 
für Schulen, nach Wenck’s Anlage umgearbeitet : [in 2 Bd.]. – 2. Aufl. – 
Franckfurt am Main, 1817(№ 367).

Григорович-Грамматика/15

732. Westentaschen Fremdwörterbuch oder Verdeutschung von mehr 
als 15000 ... fremden Wörtern / George von Ross. – Rudolstadt : Druck und 
Verlag von Froebel, 1847. – [2], II-IV, 460, 16 S.
Кочубинский, с. 622; WorldСat: 800942635.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 16, перекресл.:] 
№ 10.5564;

3. [штамп на с. 16:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий 

дерматином; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Словари/37

733. Wiadomość o teraźnieyszych rozrożnieniach dyssydentskich, w 
Polszcze i W. X. Litewskim. – [Warszawa] : [s. n.], [1782]. – 34, [2] s. ; 2° ; 
sign. : A-I2.
Великодна, Ляшенко, № 390; Кочубинский, с. 631; Estreicher XV-XVIII, 
t. 32, s. 413-414; t. 23, s. 75;

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст. 
Пров.: 

1. [запис власн. на c. 1:] JObniski |; 
2. [штамп на зв. верхн. кришки палітурки:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. 

НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;
3. [прим. на верхн. кришці палітурки, олівцем:] № 19;
4. [рукоп. технічний ярлик на нижн. кришці палітурки:] Histor. 

Pоlskа №193;
5. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. [1], 

перекресл.:] 32927;
6. [штамп на с. [1]:] 1948. 

Палітурка сучасна виданню; цільна: папір.
Григорович История/133

734. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879). Historyja literatury 
polskiej : [w 4 t.] / w zarysach �. Wł. Wóycickiego. – Warsazawa : nakładem 
Gustawa Sennewald ; w drukarni �. Unger, 1845-1846.
T. 1. – 1845. – [8], 432 s. 
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T. 2 – 1845. – 671, [9] s. 
T. 3. – 1845. – 426, [6] s. 
T. 4. – 1846. – [6], VII, 8-532, VI s. 
Кочубинский, с. 637; Estreicher XIX, t. 5, s. 132.

Прим. власн.; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с. усіх т., 
перекресл.:] № 11.937;

3. [штамп на ост. с. всіх т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; крапчаті обрізи.

Григорович История литературы/23

735. Wörterbuch der deutschen Sprache in Beziehung auf Abstammung 
und Begriffsbildung / von �onrad Schwenck. – 3. verbesserte und verm. 
Ausgabe. – Frankfurt am Main : Druck und Verlag �ohann David Sauerländer, 
1838. – VIII, 810, [2] S.
Кочубинский, с. 621; WorldСat: 835297292.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 810, перекресл.:] 
№ 10.532;

3. [штамп на с. 810:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; паперова наклейка на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович Словари/5

736. Wörterbuch der littauischen Sprache / von G. H. F. Nesselmann. – 
�önigsberg [Калининград] : Verlag der Gebrüder Bornträger, 1851. – XI, [1], 
555, [1] S. 
Кочубинский, с. 621; WorldCat: 31736819.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 555, перекресл.:] 
№ 10.541;

3. [штамп на с. 555:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон; обтягнутий 

мармур. папером; корінець – шкіра; тисн. золотом на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович Словари/14
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737. Wsehrd, Viktorin Korneli ze (1460-1520). Viktorína �ornelia ze 
Wšehrd �nihy dewatery o práwiech a súdiech io dskách země česke. – W 
Praze : w kommissj u �ronbergera i Řiwnáče, 1841. – XLII, [2], 487, [1] s., 
1 il. – (Staročeská biblioteka / wydáwaná nákladem Českého museum ; Č. 1).
Кочубинский, с. 628; NKC ČR: 001237801; WorldСat: 66709508.

Чисельні прим. власн. олівцем у тексті. 
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 487, перекресл.:] 
№ 10.718;

3. [штамп на с. 487:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон; обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович-История/35

738. Wyobrażenie o konfederacyach w Polszeze. Okolicznosci 
zawiązania konfederacyi roku 1788. Cel oney, i różnica od innych. – S. 17-
244. – Окр. відб. [post 1788]. 
Кочубинский, с. 631. 
Пров.:

1. [штамп на c. 17:] БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

2. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 244; 
перекресл.:] 32.949;

3. [штамп на с. 244:] 1948.
Палітурка: папір. Верхн. кришка відсутня. 

Григорович История/156

X

739. Xylander, Joseph Ritter von (1794-1854). Die Sprache der 
Albanesen oder Schkipetaren / von �. Ritter von Xylander. – Frankfurt am 
Main : in der Andreaischen Buchhandlung, 1835. – XIII, [3], 320 S., 2 Taf.
Кочубинский, с. 625; WorldСat: 31628139.

Чисельні прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 320, перекресл.:] 
№ 10.640;

3. [штамп на с. 320:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
тоновані обрізи; ляссе (колір – жовт.).

Григорович Грамматика/74

Z

740. Zaborowski, Tymon (1799-1828). Dumy podolskie za czasów 
panowania tureckiego / przez Tymona Zaborowskiego ; [przedm. i wyd. �arol 
Sienkiewicz]. – W Puławach : staraniem i nakładem wydawcy, 1830. – [2], 
VIII, 107, [1] s.
Estreicher XIX, t. 5, s. 220.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [запис власн. на тит. арк., с. 5, 97:] Andr[zej] Michatowski |;
2. [запис власн. на тит. арк. олівцем, згасаючий текст:] … 21.8 1842 

r. … |;
3. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 

УНИВЕРСИТЕТА; 
4. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 107, 

перекресл.:] 34.696;
5. [штамп на с. 107:] 1948.

Палітурки видавнича (паперова) та власн.; складова: картон, 
обтягнутий мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Славянская литература/131

741. [Zajączek, Józef (1752-1826)]. Zbiór krótki przyczyn i zdarzeń 
które sprowadziły rozbiór Polski / z francuzkiego prełożny w roku 1807. – w 
Warszawie : w drukarni Wiktora Dąbrowskiego, 1812. – 110 s.
Кочубинский, с. 631; Estreicher XIX, t. 19, s. 227.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [технічний ярлик на верхн. кришці палітурки:] 50;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 

УНИВЕРСИТЕТА;
3. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на с. 110; 

перекресл.:] 32.943;
4. [штамп на с. 110:] 1948.

Палітурка паперова; частково пошкоджена. 
Григорович История/155

742. Žalmowé, a zpĕwowé swatého Dawida, kterýchž Cirkev swatá i 
stará i nová při službĕ Božj, wůbec i ginde obzwlásstnĕ užjwala : w rytmy 
české wyložni, a w způsob zpjwánj uwedeni / od Giřjho Streyce Zábřezského ; 
z nowa wydáni od Wáclawa Hanky hořeňowského. – W Praze : u Weronyky 
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owdowělé Šollowé, wedenjm a nákladem �. H. Pospissila, 1827. – [8], XXIV, 
309, [7] s.
Кочубинский, с. 641; WorldCat: 85599262.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.205;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

дерматином; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Славянская литература/119

743. Zap, Karel Vladislav (1812-1871). �arla Wladislawa Zapa 
wšeobecný zemĕpis : [w 2 d.]. – W Praze : w kommissí Frant. Řiwnáče, 1846-
1850. – (Malá encyklopedie nauk ; d. 6).
D. 1. – 1846. – XII, [2], 495, [7] s. 
D. 2 , sv. 1. – 1847. – [4], 338, [4] s. 
D. 2 , sv. 2. – 1850. – [12], 804 s. 
Кочубинский, с. 635; WorldCat: 85585341, 85585346, 85585351.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. першої та другої ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с. другої ч.  першого відділення, на с. 804 другої ч. другого відділення, 
перекресл.:] № 10.876;

3. [штамп на передост. ненумер. с. другої ч.  першого відділення, на 
с. 804 другої ч. другого відділення:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон; обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Сплет. в одну од. перша ч. та друга ч. відділення першего.

Григорович Бытовые/104

744. Ziak, Vinzenz Paul. Böhmische Sprachlehre für Deutsche / von 
Vinzenz Paul Ziak. – Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. – Brünn : 
Verlag von Carl Winiker, 1846. – [8], 454, [2] S.
Кочубинский, с. 624; WorldСat: 230707299.

Прим. власн. олівцем у тексті. 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.617;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – дерматин; тисн. золотом на 
корінці; крапчаті обрізи.

Григорович-Грамматика/51

745. Zinnow Ferdinand. Die abgestorbenen Wortformen der deutschen 
Sprache / für Lehrer und Freunde der Muttersprache erläutert von F. Zinnow. – 
Berlin : Dehmigcke’s Buchhandlung (�. Bülow), 1843. – VIII, 193, [3] S.
Кочубинский, с. 623; WorldСat: 162442734.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.582;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню: цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; папероа наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Грамматика/16

746. Zlatagorskoï E. Essai dictionnaire des homonyms de la langue 
française avec la tradiction allemande, russe et anglaise et des exemples tirés 
des meilleurs auteurs / par E. Zlatagorskoï. – Leipzig : F. A. Brockhaus ; St.-
Péterbourg [Санкт-Петербург] : �. Issakoff ; London : Trübner et Comp., 
1862. – XIV, 650 p.
Кочубинский, с. 621; WorldСat: 17942974.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 650, перекресл.:] 
№ 10.533;

3. [штамп на с. 650:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий мармур. 

папером; корінець та кутики – шкіра; тисн. золотом на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович Словари/6

747. Zpráwa o sjezdu slowankém. – W Praze : synowé Bohumila Haase, 
1848. – [2], 66 s. – (Wýjimek z Časopisu českého Museum ; roč. XXII, d. 2, 
sw. 1). 
NKC ČR: 001513096.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 66, перекресл.:] 
№ 11.938;

2. [штамп на с. 66:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню: цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; крапчаті обрізи.
Припл. до: Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro čechy, 
morawany a slowáky. Spisů musejních číslo XXII. – W Praze, 1846 (№ 394).

Григорович История литературы/24

748. Zur Münzkunde Russlands / herausgeben von der �aiserlichen 
Akademie der Wissenschaften. – St. Petersburg [Санкт-Петербург] : 
[�aiserliche Akademie der Wissenschaften], 1805. – 200, [4] S. 
Кочубинский, с. 633; WorldCat: 758345208.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.821;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером; корінець та кутики – коленкор; тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/49



ВИДАННЯ  

ГРЕЦЬКОГО ШРИФТУ

B

749. Βιβλι ον ιστορικον περιεχον εν συνο ψει διαφο ρους και 
εξοχους ιστοριας : αρχομενον αποκτισεως κοσμου, με χρι της αλωσεως 
Κωνσταντινουπο λεως, και των ακολουθων Σουλτανων : συλλεχθέν μεν εκ 
διαφόρων ακριβών Ιστοριών, και εις την κοινήν γλώτταν / μεταφρασθέν 
παρά του ιερωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας, Κυρίου Δωροθέου. Νυν δε 
μετατυπωθέν, και επιμελώς διορθωθέν. – ̓Ενετιησιν [Venezia] : παραΝικολαω 
Γλυκει τω εξ Ιωαννι νων, con licencia de Superiori, 1767. – 52, 554 σ. ; 8º; 
sign. : a4-e4, f6, A8-O8, P1, Q2(т. е. P2), P3-4, Q8-Z8, Aa8-Ll8, Mm5.
Кочубинский, с. 630; GR: 000148054.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.: 

1. [суперекслібрис на верхн. кришці палітурки із зображ. імперськ. 
корони];

2. [запис власн. на с. 5 грец. мовою:];
3. [круглі штампи на с. 6, 554:] АHΘ;
4. [штамп на зв. тит. л.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкірою, 

корінець пошкоджений.
Припл.: Μανιφεστόν ήτοι προκήρυγμα του μεγαλειοτάτου αυτοκράτορος της 
Αυσρίας, βασιλέως Ουγγαρίας καί Βοημίας ... – Βιεννη [Wien], 1813 (№ 760).

Григорович История/114

750. [Βούλγαρις, Ευγένιος (1716-1806)]. [Στοχασμοί εις τους 
παρόντας κρισίμους καιρούς του Οθωμανικού Κράτους του Οθωμανικού]. – 
[Πετρούπολη [СПб.] : [χ. ε.], [1771-1772]. – 40 σ. ; 4º ; sign. : α4, β4, γ4, δ4, ε4.

Відомості про автора та вихідні дані встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 630; GR: 000075253.

Чисельні прим. власн. грец. та рос. мовами; прим. бібліотекарів 
2 пол. ХІХ ст.
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Пров.: 
1. [запис на верхн. кришці обкладинки грец. та рос. мовами:] Для 

бібліотекъ … ;
2. [запис на зв. верхн. форзацу:] Cassier NHEZ Batta Corner | ssa 

Vecchia Mettodo Nouo;
3. [запис на с. 1, чорнилом та олівцем:] Для бібліотекъ … Д. …(?) | 

№ 58 | Tγ Ευγένιος Βούλγαρις |;
4. [штампи на c. 1:]: ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
5. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 40; перекресл.:] 

№ 11.021;
6. [штамп на с. 40:] 1948.

В якості обкладинки використано арк. картону з рукоп. 
записами. Пр. деф.: відсутній тит. арк.

Григорович История/115

Ε

751. Επιτομή της ιστορίας των νέων Ελλήνων : Από της εισβολής 
των Τούρκων μέχρι των ημερών μας / Μεταφρασθείσα μεν εκ της 
Γαλλικής γλώσσης εις την νέαν Ελληνικήν μέχρι της μεσολαβήσεως των 
Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, προσεπαυξηθείσα δε μέχρι της ελεύσεως του νυν 
ευκλεώς βασιλεύόντος Όθωνος του Α΄ υπό Αναστασίου Γ. Κωνσταντά και 
εκδοθείσα δαπάνη του Εντιμοτάτου Κυρίου Γεωργίου Κατακάτσουλα και 
των Φιλομούσων Συνδρομητών. – Εν Βουκουρεστίοις [București] : εκ του 
τυπογραφειου Ηλιάδου και Χρηστίδων, 1838. – [12], 447, [1] σ.
Кочубинский, с. 630; GR: 00015015.
 Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк.:]: ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с.; 
перекресл.:] № 11.019;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; крапчаті обрізи.
Григорович История/113

752. Ετυμολογικόν το μέγα ήγουν η μεγάλη γραμματική : νεωστί 
μετατυπωθέν, μετά της εν τω τέλει ήδη το πρώτον ιδία ταχθείσης Ετυμολογίας, 
ήν κυριοτέρων επαρχιών, χωρών, κάστρων, όρων, ποταμών και λιμνών ; ποιητών 
τε προσέτι μύθοι, και ενδόξων ηρώων ιστορίαι εις εν τα πάντα συναφθέντα 
μέρος; προς μείζω και κρείττονα ην φιλομαθών, και φιλαφιλαναγνώντων 
χρήσιν, και αχέρειαν; επιμελώς δε και ως οίον τε διορθωθέν. – Ενετίησιν 
[Venezia] : παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνω, 1782. – [4], 458 σ. ; 2º ; 
sign.: a2, A8-Z8, Aa8-Ee8, Ff5.
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Кочубинский, с. 622; WorldCat: 758628222.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на остан. нумеров. с., 
перекресл.:] № 10.970;

3. [штамп на с. 458:] 1948.
Обкладинка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 

шкірою, тоновані обрізи (колір – жовт.). Верхня кришка обкладинки 
відсутня.

Григорович-Словари/42

Κ

753. Κάλλας, Παναγιώτης (1789-1825). Άσματα Πολεμιστήρια 
του υπέρ της Ανεξαρτησίας της Ελλάδος αγώνος / Στιχουργηθέντα υπό του 
Παναγιώτου Τσοπανάκου Δημιτσανίτου, Και εκδοθέντα υπό του Τυπογράφου 
Ν. Παππαδοπούλου του εκ Τριπόλεως. – Εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας 
Ν. Παππαδοπούλου, 1838. – [12], 99, [1] σ., 4 εικ.
Кочубинский, с. 636; GR: 000149762.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.038;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Видавнича обкладинка: папір. 

Григорович Бытовые/145

754. Κατάλογος των εκκλησιαστικών, ιστορικών, καί διδακτικών 
βιβλίων, των είς μεγάλας ποσότητας ευρισκομένων. – Eν Bένετια [Venezia] : 
εν τη ελληνική τυπογραφία του Φοίνικος, 1844. – 30, [2] σ. 

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Οι Ψωρολογιωτατοι Κωμωδια : αστεια και ηθικη / συντεθεισα και 
εκδοθεισα απο Μ. Δ. Ασκληπιαδου. – Eν Κωνσταντινουπολει [İstanbul], 1840 
(№ 761).

Григорович Бытовые/144

755. Κομνηνός, Ιωάννης (1657-1719). Προσκυνητάριον του Αγίου 
Όρους του Άθωνος / πρότερον μεν, παρά του Εξοχωτάτου Ιατρού Κυρίου 
Ιωάννου του Κομνηνού, και συγγραφέν, και εις τύπους εκδοθέν, νυν δε,  
πόνω και επιμελεία Ιγνατίου Ιεροδιακόνου Κεμίζου, του εκ Μονεμβασίας, 
διορθωθέν, μόνης της Ιεράς των Ιβήρων μονής, περιγραφείσης παρ' αυτού 
ακριβέστερον τε και διεξοδικώτερον, μετατυπωθέν δαπάνη του Πανοσιωτάτου, 
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και Σεβασμιωτάτου Αγίου Προηγουμένου της αυτής ιεράς βασιλικής και 
πατριαρχικής των Ιβήρων μονής, Κυρίου Χριστοφόρου του εξ Ιωαννίνων. – 
Ενετίησι [Venezia] : παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1745. – [16], 
110, [10] σ. ; 8º ; sign. : a8, A8-G8, b4. 
Кочубинский, с. 636; GR: 000084345.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.036;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/143

756. [Κρομμύδας, Γεώργιος]. Ακολουθία της διατριβής / Γ. Κ : επί 
της καταστάσεως της ενεστώσης Κοινής ημών γλώσσης : ινά διανεμηθή και 
αυτή δωρεάν τοις φιλογενέσιν. – Έν Βιέννη [Wien] : εκ της τυπογραφίας του 
Λεοπόλδου Γρουνδ, 1811. – 16, 33-43, [1] σ. 
Кочубинский, с.622; Παπαδόπουλος Βρετός, τ. 1, № 477.
 Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 43, перекресл.:] 
№ 10.976; 

3. [штамп на с. 43:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 

коленкором, крапчаті обрізи. Пр. деф.: відсутн. с. 17-32.
Григорович Словари/47

757. Κρομμύδης, Γεώργιος. Διατριβή επί της καταστάσεως της 
ενεστώσης κοινής ημών γλώσσης / προτροπή ελλογίμων και φιλογενών 
ανδρών, τύποις αυτήν εκδοθήναι, συγκαταθεμένου διό και εξεδόθη ιδία αυτού 
δαπάνη επί τω διανεμηθήναι δωρεάν τοις ποθούσι της κοινής ημών γλώσσης, 
όσον οίοντε, την διόρθωσιν. – Εν Μόσχα [Москва] : εν τω της Κοινότητος 
Τυπογραφείω, 1808. – 355, [7] σ., 3 εικ.
Кочубинский, с. 622; WorldCat: 758621349.
Пров.:

1. [запис власн. на нижн. форзаці:] Сiя книга Принадлежитъ | 
Господину Федровичю Степановичю |; 

2. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛΙОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, кутики та корінець – шкіра; тисн. на корінці; тоновані 
обрізи (колір – червон.). Пр. деф.: іл. частково втрачена.

Григорович Словари/46

758. Κύριλλος, ο εκ Σμύρνης. Προσκυνητάριον τοῦ βασιλικοῦ, 
πατριαρχικοῦ, σταυροπηγιακοῦ τε καί σεβασμίου ἱεροῦ μοναστηρίου 
τοῦ Δοχειαρίου, τοῦ ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ ‘Ορει τοθ ‘Αθωνος. Συστεθέν καί 
φιλοπονηθέν παρά τοῦ Πανοσιολογιωτάτου και δεβασμιωτάτου. /Αγίου 
Πρώην μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου  της του Χου μεγάλης εκκλησίας 
Κυρίου Κυρίου Κυρίλλου του εκ Σμύρνης εν ω προσετέθησαν εν τω τέλει 
εις κανών παρακλητικός εις την υπεραγίαν Θεοτόκον την θαυματουργόν 
Γοργουπήκοον, και εικοσιτέσσαρες οίκοι των θείων Αρχαγγέλων, τύποις δε 
νυν πρώτον εκδοθέν εωιμελεία και φιλοτίμω δαπάνη του Πανοσιολογιωτάτου 
Αγίου Αρχιμανδρίτου, και καθηγουμένου της Σλομποξίας Κυρίου Κυρίου 
Γαβριήλ του Σμυρναίου και κοινοβιάτου του αυτού Ιερού Μοναστηρίου ... – 
Εν Βουκουρεστιω [București] : εκ της τυπογραφίας της αυλής του Φριδ. 
Βαλμπάουμ, 1843. – [10], 53, [3] σ., 3 εικ.
Кочубинский, с. 630; ΑΠΘ:BX385.A8P76 1843.

Чисельні прим. власн. у тексті олівцем; прим. бібліотекарів 2 
пол. ХІХ 
Пров.: 

[штамп на зв. тит. арк.:]: ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ.
Припл.: Περιγραφη του κατά τήν επαρχίαν Δράμας και Φιλίππων Ιερού 
μοναστηρίου της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου της επονομαζομένης 
Κοσιφοινίσσης, και του γενομένου θαύματος εις την εν αυτή ιεράν και 
θαυματουργόν εικόνα της θεομήτορος, η προσετέθη και παρακλητικός κανών 
εις την Θεοτόκον επ̕̕̕̕ αυτώ τώ  θαύματι. Ε’ τι δε πλήρης ακολουθία του εν αγίοις 
πατρός ημών Διονυσίου Πατριάρχου Κωνσαντινουπόλεως ... – Έξεδόϑησαν 
Έν Κωνσταντινουπόλει [İstanbul], 1819 (№ 765).

Григорович История/116

759. Κωνστάντιος (Flavius Valerius Constantinus, imp. ; 272-337). 
Κωνσταντινιάς παλαιά τε και νεωτέρα : ήτοι περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως. 
Απ’ αρχής μέχρι του νυν καθιστορούσα γενικώς τα της Πόλεως ταύτης τας 
πέριξ αυτής τοποθεσίας, τας τε αντιπροσώπους δύω παραλίας των Στενών του 
Βοσπόρου, και τας παρακειμένας νήσους τη Πόλει ταύτη. Συνταχθείσα παρά 
ανδρός φιλολόγου και φιλαρχαιολόγου. – Εν Βενετια [Venezia] : παρά Πάνω 
Θεοδοσίω τω εξ Ιωαννίνων, 1824. – [8], 198 σ., 3 εικ., 2 κ.
Кочубинский, с 630; GR: 000083366.

Прим. власн. у тексті грец. мовою; прим. бібліотекарів 2 пол. 
ХІХ ст.
Пров.: 
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1. [штамп на зв. тит. арк.:]: ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ;

2. [штамп на с. 198:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. 
Григорович История/117

М

760. Μανιφεστόν ήτοι προκήρυγμα του μεγαλειοτάτου αυτοκράτορος 
της Αυσρίας, βασιλέως Ουγγαρίας καί Βοημίας / Έκ του πρωτοτίπου τῆς 
Γερμανικῆς διαλέκτου. – Βιεννη [Wien] : τή 21. Αυγ, 1813. – 16 σ.
Пров.: 

1. [суперекслібрис на нижн. кришці обкладинки із зображ. імперськ. 
корони];

2. [перевернуте зображ. людини зі списом та мечем на нижн. 
форзаці];

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 16, перекресл.:] 
№ 11.021;

4. [штамп на с. 16:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкірою; 

тисн. на кришках палітурки, корінець пошкоджений.
Припл. до: Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους 
ιστορίας ... – ̓Ενετιησιν [Venezia], 1767 (№ 749).

Григорович История/114

Ο

761. Οι Ψωρολογιωτατοι Κωμωδια : αστεια και ηθικη / συντεθεισα 
και εκδοθεισα απο Μ. Δ. Ασκληπιαδου. – Eν Κωνσταντινουπολει [İstanbul] : 
εκ της τυρογραφιας Eμμανουηα Λιβανιου, 1840. – [6], 64 σ.
Кочубинский, с. 636.
Прим. власн. грец. мовою; примітки бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.

Пров.:
1. [записи власн. грец. мовою на с. 64, нерозбірливо:] … M. A.;
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 

коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл.: 1) Κατάλογος των εκκλησιαστικών, ιστορικών, καί διδακτικών 
βιβλίων, των είς μεγάλας ποσότητας ευρισκομένων. – Eν Bένετια [Venezia], 
1844 (№ 754); 2) [Carrara F.]. Epoche storiche di Spalato ... – [Split], [1845] 
(№ 273).

Григорович Бытовые/144
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762. [Οικονόμος, Κωνσταντίνος (1780-1857)]. Εγχειρίδιον περί της 
επαρχίας Φιλιππουπόλεως, ή, περιγραφή αυτής. – Εν Βιέννη της Αουστρίας 
[Wien] : παρά τω τυπογράφω Δημητρίω Δαβιδοβίκη, 1819. – 61, [5] σ., 2 διπλ. 
χάρτης.

Відомості про автора та вихідні дані встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 636; ΑΠΘ: DF901.T75O556 1819.
Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 11.035;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий шкірою 

«під мармур»; тисн. на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/142

763. Οικονόμου, Κωνσταντίνος (Οικονόμος; 1780-1857). Περί της 
γνησίας προφοράς της ελληνικής γλώσσης Βιβλίον / Συνταχθέν υπό του 
Οικονόμου Κωνσταντίνου πρεσβυτέρου, του εξ Οικονόμων γενεαλογουμένου. 
Ετυπώθη δαπάνη της Αδελφότητος των Ζωσιμάδων. – Εν Πετρουπόλει 
[СПб.] : εν τη τυπογραφία του επί της Δημοσίου Παιδεύσεως Υπουργείου, 
1830. – [24], 814 σ.
Кочубинский, с. 622; ΑΠΘ: PA3521.O45 1829.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [запис власн. на верхн. форзаці:] … Москва 1832 |; 
2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ;
3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, кутики та корінець – шкіра; тисн. золотом та чорною 
фарбою; крапчаті обрізи.

Григорович Словари/48

П

764. Περιγραφή της Βλαχίας ... νυν πρώτον μεταφρασθείσα από 
την γαλλικήν ... και τυπωθείσα εν τͅη κατά την Ζωοδόχον Πηγήν του τζεσμέ 
τυπογραφία ...και ηγεμόνος Πάσης Ουγκροβλαχίας Κυρίου Κυρίου Ιωαόωου 
Νικολάου Πέτρου Μαυρογένη Βοεβόδα / Παρα Νικολάω Λαζάρου τͅω ἐξ ̓ 
Ιωαννίνων. – Βουκουρέστι [București] : παρά Δημητρίω τυπογράφω, 1789. – 
[4], 140, [2] σ. ; 4°; sign. : []2, A4-Ι4, ΑΙ4-ΖΙ4, ΙΗ3.

Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 636; WorldCat: 504376625.
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 Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 140, перекресл.:] 
№ 11.034;

3. [штамп на с. 140:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець – шкіра; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/141

765. Περιγραφη του κατά τήν επαρχίαν Δράμας και Φιλίππων 
Ιερού μοναστηρίου της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου της 
επονομαζομένης Κοσιφοινίσσης, και του γενομένου θαύματος εις την 
εν αυτή ιεράν και θαυματουργόν εικόνα της θεομήτορος, η προσετέθη 
και παρακλητικός κανών εις την Θεοτόκον επ̕̕ ̕ ̕ αυτώ τώ  θαύματι. Ε’ τι 
δε πλήρης ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Διονυσίου Πατριάρχου 
Κωνσαντινουπόλεως / ‘Ατινα συνηρανισθήσαν εκ παλαιών αντιγράφων, 
διορθωθήσαν, και ἀνεπληρώθησαν παρά του Πανοσιολογιωτἀτου Κυρίου 
Ιλαρίωνος Σιναϊτου Κρητός. Α’Φιερώϑησαν δε τω Παναγιωτάτω και 
Τρισεβάσω ημών Δεσπότη τω Οίκουμενικω Πατριάρχη Κυρίω, Κυρίω 
Γρηγόριω. – Έξεδόϑησαν Έν Κωνσταντινουπόλει [İstanbul] : Πατριαρχική 
και Κοινή του Γένους Τυπογραφία, 1819. – [4], 34 σ.

Прим. власн. у тексті грец. мовою.
Пров.: 

1. [запис грец. мовою на першій ненумер. с., нерозбірливо];
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 43; 

перекресл.:] № 11.041;
3. [штамп на с. 34:] 1948.
Палітурка 2 пол. ХІХ ст.; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Κύριλλος, ο εκ Σμύρνης. Προσκυνητάριον τοῦ βασιλικοῦ, 
πατριαρχικοῦ, σταυροπηγιακοῦ τε καί σεβασμίου ἱεροῦ μοναστηρίου 
τοῦ Δοχειαρίου, τοῦ ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ ‘Ορει τοθ ‘Αθωνος. Συστεθέν καί 
φιλοπονηθέν παρά τοῦ Πανοσιολογιωτάτου και δεβασμιωτάτου ... – Εν 
Βουκουρεστιω [București], 1843 (№ 758).

Григорович История/116

766. Περραιβός, Χριστόφορος (1774-1863). Απομνημονεύματα 
πολεμικά : διαφόρων μαχών συγκροτηθεισών μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών 
κατά τε το Σούλιον και Ανατολικήν Ελλάδα από του 1820 μέχρι του 1829 
έτους : [σε 2 τ.]. – Εν Αθήναις : εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 
1836.
T. 1 : Περιέχων τας από των 1820 μέχρι τέλους του 1822. – [22], 208 σ.
T. 2 : Περιέχων τας από των 1823 μέχρι τέλους του 1829. – 219, [1] σ.
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Кочубинский, с. 630; GR: 000081199/
Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.

Пров.: 
1. [штамп на зв. тит. арк. першого т.:]: ПЕЧ: ОДЕСС: 

РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 219; перекресл.:] 

№ 11.020;
3. [штамп на с. 219:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; крапчаті обрізи. Обидва т. сплет. в одну од.

Григорович История/112

767. Πλούταρχος (περ. 45 – περ. 127). Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι, 
Οις προσετέθησαν σημειώσεις, και των Αυτοσχεδίων στοχασμών περί  της 
Ελληνικής παιδείας και γλώσσης ακολουθία : [σε 6 τ.]. – Εν Παρισίοις 
[Paris] : εκ της Τυπογραφίας Ι. Μ. Εβεράρτου, 1809-1814. – (Ελληνική 
Βιβλιοθήκη, τ. 40, 44, 53, 63).
Τ. 1 (40). – 1809. – [82], 511, [1] σ., απ.
T. 2 (44). – 1810. – [36], 488 σ., απ.
T. 3 (53). – 1811. – [92], 466, [2] σ., απ. 
T. 4 (63). – 1812. – [52], 526 σ., απ. 
T. 5 (53). – 1813. – [28], 472 σ., απ. 
Кочубинский, с. 630; GR: 000183705.

Прим. власн. олівцем у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.: 

1. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВ-
СКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 511 першого т., на 
с. 488 другого т., на ост. ненумер. с. третього т., на с. 526 четвертого т., на 
с. 472 п’ятого т.; перекресл.:] № 11.017;

3. [штампи на с. 511 першого т., на с. 488 другого т., на ост. ненумер. 
с. третього т., на с. 526 четвертого т., на с. 472 п’ятого т:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 
шкірою, шкіряні наклейки на корінці, тисн. золотом; тоновані обрізи 
(колір – жовт.); ляссе.

Григорович История/110

Σ

768. Σούτσος, Αλέξανδρος (1803-1863). Πανόραμα της Ελλάδος 
ή συλλογή ποικίλων ποιημάτων / υπό Αλεξάνδρου Σoύτσου ; mit 
grammatischen Erklärungen und einem Wörterbuche herausgegeben von 
Dr. Theodor �ind. – Leipzig : Verlag von �oh. �acob Weber, 1835. – XII, 129, 
[1] σ.
Кочубинский, с. 638; GR: 000178187.



Видання грецького шрифту 385

Пров.:
1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 129, перекресл.:] 

№ 11.072;
3. [штамп на с. 129:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович-История литературы/57

Ф

769. Φραντζής, Αμβρόσιος (1771-1851). Επιτομή της Ιστορίας της 
αναγεννηθείσης Ελλάδος αρχομένη από του έτους 1715, και λήγουσα το 
1835 : σε 3 τ. / Συγγραφείσα παρά Αμβροσίου Φραντζή Πρωτοσυγκέλλου της 
πρώην Χριστιανουπόλεως επαρχίας (Αρκαδίας), και εκδοθείσα παρ΄ αυτού 
προς χρήσιν των Ελλήνων προσφωνηθείσα δε τω μεγαλειοτάτω βασιλεί της 
Ελλάδος Όθωνι τω Α’. – Εν Αθήναις : εκ της Τυπογραφίας Η Βιτώρια του 
Κωνστ. Καστόρχη και Συντροφίας, 1839 -1841.
T. 1. – 1839. – [52], 468 σ.
Кочубинский, с.630; GR: 000149768.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.: 

1. [запис власн. на зв. тит. арк.:] Р.А. Франчрийов (?);
2. [овальний штамп синього кольору на зв. тит. арк.:]: АР Фр 1836; 
3. [штампи на зв. тит. арк.] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
4. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 468; перекресл.:] 

№ 11.018;
5. [штамп на с. 468:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий 
коричневим коленкором; паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович История/111



ПЕРІОДИЧНІ  

ТА ПРОДОВЖУВАНІ ВИДАННЯ

А

770. Архив историко-юридических сведений, относящихся до 
России, / издаваемый Николаем Калачовым. – Москва : в тип. Александра 
Семена, 1850-1861. 
Кн. 1. – 1850. – 8, [2], 110, VIII, 40, [4], 68, [4], VI, 46, 42, [2], 30, [2], 103, 
[1] c.
Кочубинский, с. 633; Лисовский 494. 

Чисельні прим. та підкресл. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. 
ХІХ ст. 
Пров.:

1. [дарчий надпис М. Калачова на тит. арк.:] Виктору Ивановичу | 
Григоровичу | от издателя | 1850 Марта 25 |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.800;

4. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець – шкіра, тисн. золотом на корінці; крапчаті 
обрізи.

Григорович Бытовые/28

Б

771. Бачка вила / издао на свěтъ Петаръ Іоановићъ. – У Новомъ 
Саду : трошкомъ писмены Павла Янковића, 1841-1845.
Св. 1 : … за год 1841. – 1841. – [8], 232, [24] c.
Св. 2 : Musa Bacsiensis. – У Новомъ Саду : писмены Павла Iанковића 
вдове, 1841. – [12], 216, [20] c.
Св. 3 : Musa Bacsiensis. – У Новомъ Саду : трошкомъ П. И. Стојановића, 
1844. – 166, [4] с.
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Св. 4. – 1845. – 187, [3] c.
Кириловић 1069; Кочубинский с. 639; Новаковић 1289; Панковић 1148; 
COBISS.SR-ID: 237499399, 189088780, 56316935, 56320007. 

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [штампи на зв. тит. арк. першої та третьої ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на остан. ненумер. с. 
другої та четвертої ч., перекресл.:] № 11.096;

3. [штампи на ост. ненумер. с. другої та червертої ч.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: фіолет. коленкор, паперова 

наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Перша та друга, третя та четверта ч. 
сплет. в дві од. відповідно.

Григорович Славянская литература/13

В

772. Временник Императорского Московского общества истории 
и древностей российских / ред. И. Д. Беляев. – Москва : в университет. 
тип., 1849-1857.
1850, кн. 5. – [4], 34, 18, [2], IV, 148, [2], 85, [1] c.
Кочубинский, с. 632; Лисовский № 491.

Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.781;

3. [штампи на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра, тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. 

Григорович Бытовые/9

Г

773. Грлица : календар црногорски … / издао Димитріє Милаковић. – 
У Црной Гори [Цетиње] : у Митрополитской кньгопечатньи, [1835-1838].
Год. 1 : за 1835. – [1835]. – 136 с.
Год. 4 : за 1838. – У Црной Гори [Цетиње] : у кньигопечатньи Правителя 
Црногорскога, [1837]. – 124 с. 
Кочубинский, с. 634; COBISS.SR-ID: 221856775.
 Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:
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 [штамп на зв. тит. акр.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ. 

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець та кутики – шкіра, тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи.
Припл.: 1) Карано-Твртковић П. Додатакъ къ србским споменницыма или 
кратко землěописаниє о Босни / сочинěно трудомъ Павла К. Твртковића. – 
XXIII, [1] c. – Окр. відб.: Србскіи споменицы или старе рисовулě, дипломе, 
повелě, и сношенія босански, сербски, херцеговачки, далматински, и 
дубровачки … / собрани трудомъ Павла Карано-Твртковића, Београд, 
1840 г., ч. 1 (№ 83); 2) Петровић Његош П. Пустиняк цетински / списао у 
Црной гори на Цетиню 1833 године. – Цетинě, 1834 (№ 160).

Григорович Бытовые/70

Д

774. Домовный и общеполезный народный календаръ / [изд. 
Константин Каулициј]. – [Нови Сад] : Константин Каулициј ; печатанъ 
кодъ г. Антоніа отъ Шмидъ, 1831-1854.
[1840] : ... на лěто отъ рождества Хрістова 1841 : єже єсть простоє, 
состоящеєся изъ 365 дней. – [44], 267, [5] c., 1 ил.
Кочубинский, с. 639; Новаковић 1354; COBISS.SR-ID: 235519751.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 11.088;

3. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Пр. деф.: 
відсутня частина тит. арк. (частково реставрований). Між с. [4-9] вплет. 
два порожні арк.

Григорович Славянская литература/5

Л

775. Любословие или периодическо повсемесячно списание / 
[преводитель и издатель списания сего Константин Георгиев Фотинов]. – 
[Смирна [İzmir] : [в типографии А. Дамианова], 1844-1846.
1844, янв., апр.-окт. – 145-160, 112 с.
1845, февр.-март. – 161-192 с.

Відомості стосовно редактора та перекладача встановлено за 
бібліогр.
Кочубинский, с. 637; Стоянов с. 519; Теодоров-Балан, 6591; COBISS.BG-
ID:1254410724.
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 Прим. бібліотекарів 2 пол. XIX ст.
Пров.:

1. [штамп на с. 145:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 192, перекресл.:] 

№ 11.040;
3. [штамп на с. 192:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.

Григорович-История литературы/26

Р

776. Русския достопамятности / издаваемыя Обществом истории и 
древностей российских, учрежденным при Императорском Московском 
Университете ; [под ред. К. Ф. Калайдовича]. – Москва : в Университетской 
тип., 1815-1844. 
1815, ч. 1. – [2], 192, [2] c. 

Відомості стосовно редактора встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 632; Лисовский № 226.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:

1. [власн. записи на форзаці: відтворення кириличних літер 
цифрами];

2. [власн. запис на форзаці:] Законодательство в Европе в средние 
века … ;

3. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

4. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 
перекресл.:] № 10.783;

5. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню: цільна: картон, обтягнутий шкірою; 

наклейка на корінці; тисн. золотом; тоновані обрізи (колір – жовт.). 
Григорович Бытовые/11

С

777. Сочинения и переводы, / издаваемые Российской академиею ; 
[под. ред. А. С. Шишкова]. – СПб. : печатано в Императорской типографии, 
1805-1823.
1805, ч. 1. –– [2], VI, [2], 270 c.
 Відомості стосовно редактора встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 635; Лисовский № 150.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 
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2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 270, перекресл.:] 
№ 10.888;

3. [штамп на с. 270:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Бытовые/116

778. Србскій лěтописъ / издає Матица србска ; уређує А. Хаџићъ. – 
У Будиму ; [Budapest] : у печатньи ц. и кр. свеучилишта пештанскогъ, 
1825- .
… за годину 1861. – 1862, ч. 1, год. 35, кнь. 103. – [4], 191, [1] c. 
… за годину 1861. – 1862, ч. 2, год. 35, кнь. 104. – [4], 230 c. 
… за годину 1862. – 1863, ч. 1, год. 36, кнь. 105. – [4], 237, [1] c. 
Кочубинский, с. 641; COBISS.SR-ID: 157729799.

Прим. власн. у тексті.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. всіх ч.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВ-
СКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с. всіх ч., 
перекресл.:] № 11.177;

3. [штамп на ост. с. всіх ч.:] 1948.
Палітурка бібліотечна 2 пол. ХХ ст. Вид. палітурка частково 

збереглась.
Григорович Славянская литература/91

779. Србско-далматински магазинъ : Любитель просвě штенія / 
издао на свěтъ Теодоръ Петрановићь. – У Карлштадту [Карловац] : 
печатано у типографїи Іоанна Н. Претнера, 1836-1873.
за лěто 1838. – У Задру : у кньигопечатньи Браће Баттара, 1838, год. 3. – 
32 с., с. 63-102.
за лěто 1839. – 1839, год. 4. – [2], 149, [3] c.
за лěто 1841. – 1840, год. 6. – 128 с.
за лěто 1842 / издао на свěтъ Георгій Николаєвићъ. – 1841, год. 7. – 120 с.
за лěто 1843. – 1842, год. 8. – 116 с.
за лěто 1844. – 1843, год. 9. – 136 с.
за лěто 1845. – 1844, год. 10. – 160 с.
Кириловић 801; Кочубинский, с. 640; Новаковић 1206; COBISS.SR-ID: 
200454924, 200457228, 27346700.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк. кн. 1838 р.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ.

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с. всіх од., 
перекресл.:] № 11.137;

3.[штамп на с. 160:] 1948.
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 Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець та кутики – шкіра; крапчаті обрізи. Корінець 
частково відкріпл. від кн. блоку. 
 Припл. до: Петрановић Б. Географическо-статистически прегледъ 
Далмаціє : [заключеніє]. – С. 33-62. – Окр. відб.: Србско-далматинскій 
магаинъ за лěто 1838 (№ 159).

Григорович Славянская литература/51

У

780. Ученые записки Второго отделения Императорской академии 
наук / ред. И. И. Срезневский. – Санктпетербург : в тип. Императ. акад. 
наук, 1854-1863.
1856, кн. 3. – [8], LXXXVI, 62, 78-150, [2] c.
1859, кн. 5. – [6], LIX, [1], 370, 227, [1], 66 c. 
1861, кн. 6. – [4], LII, 1016, [2] c.
Кочубинский, с. 630; Лисовский № 518.

Підкресл. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.: 

1. [штампи на зв. тит. арк. третьої, п’ятої та шостої кн., на с. 449 
шостої кн.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішєльєвського ліцею на ост. ненумер. с. 
третьої кн., перекресл.:] № 10.606;

3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 66 п’ятої кн., на с. 
448 першої ч. шостої кн., перекресл.:] № 11.002;

4. [штампи на с. 66 п’ятої кн., на с. 448 першої ч. шостої кн., с. 1016 
другої ч. шостої кн.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець та кутики – шкіра, паперова наклейка на 
корінці; крапчаті обрізи. (п’ята кн.); цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором, паперова наклейка на корінці, крапчаті обрізи (перша та 
друга ч. шостої кн.). Пр. п’ятої кн. деф.: відсутні с. 63-77. Шоста книга 
сплет. у дві од. ([4], LII, 448; 449-1016, [2] c.).

Григорович История/95

Ю

781. Юридические записки, / изд. П. Г. Редкин, [К. К. Яневич-
Яневский]. – Москва : в университ. тип., 1841-1862.
1841, т. 1. – IV, 464, [2] c. 
1842, т. 2.– [2], 552 с. 

Відомості про другого редактора встановлено за бібліогр.
Кочубинский, с. 634; Лисовский № 449.

Прим. власн. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст. 
Пров.:
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1. [дарчий напис на тит. арк. другого т., нерозбірливий, перекресл.]; 
2. [штамп на зв. тит. арк. першого т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: 

РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ;
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 

с. першого т., перекресл.:] № 10.841; 
4. [штамп на зв. тит. арк. другого т.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. 

НОВОРОС. УНІВЕРСИТЕТА;
5. [штамп на предост. ненумер. с. першого т.; на с. 552 другого т.:] 

1948. 
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – шкіра, тисн. золотом на корінці; 
крапчаті обрізи. Верхн. та нижн. кришки другого т. частково пошкоджені.

Григорович Бытовые/69

A

782. Ausserordentliche : Beilage zum Illyrisches Blatte. – Laibach 
[Ljubljana] : [Verlag des I. A. E. v. �leinmayr], 1833.
1833, № 13-17, 22-23, 30. – [2], 17, [1], 7, [1], 8, 6, [2] S. 
WorldCat: 705384702.

Пр. деф.: відсутні с. 7-8.
Припл. до: Illyrisches Blatt : Zeitschrift für vaterländisches Interesse, 
Wissenschaft, Unterhaltung und Belehrung. – Laibach [Ljubljana], 1833 
(№ 792).

Григорович Бытовые/134

С

783. Časopis Českého museum / red. František Palacky. – W Praze : w 
knihkupectwj �. G. Calve, 1831-1854. 
1840, ročn. 14, sw. 3. – [2], 215-320 s. 
1841, ročn. 15, sw. 1. – 120 s. 
1841, ročn. 15, sw. 2. – 121-246, [2] s. 
1841, ročn. 15, sw. 3. – 247-360 s.
1841, ročn. 15, sw. 4. – 361-488 s. 
1842, ročn. 16, sw. 1. – 160 s. 
1842, ročn. 16, sw. 2. – 161-320 s. 
1842, ročn. 16, sw. 3. – 321-422, 453-480 s.
1842, ročn. 16, sw. 4. – 481-638, [2] s. 
1843, ročn. 17, sw. 1. – 160 s. 
1844, ročn. 18, sw. 1. – 160 s.
1844, ročn. 18, sw. 2. – 161-320 s. 
1844, ročn. 18, sw. 3. – 321-480 s. 
1844, ročn. 18, sw. 4. – 481-640 s.
1845, ročn. 19, sw. 1. – 160 s., 1 m. 
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1845, ročn. 19, sw. 2. – 161-332 s., 1 m. 
1845, ročn. 19, sw. 3. – 333-514 s. 
1845, ročn. 19, sw. 4. – 517-700 s., 4 il.
1846, ročn. 20, sw. 1. – 148 s.
1846, ročn. 20, sw. 2. – 149-276, [2] s., 1 il.
1846, ročn. 20, sw. 3. – 277-408 s.
1846, ročn. 20, sw. 4. – 409-540 s.
1846, ročn. 20, sw. 5. – 543-696 s., 2 il.
1846, ročn. 20, sw. 6. – [4], 697-854, [2] s.
1847, ročn. 21, sw. 1. – 114, [2] s.
1847, ročn. 21, sw. 2. – 115-234 s., 1 il.
1847, ročn. 21, díl. 1 / red. �an Erazim Wocel. – 565-684, 34 s.
1847, ročn. 21, díl. 2. – 565-675, [1] s., 1 il.
1847, ročn. 21, díl. 2, sw. 2. – 225-346 s.
1847, ročn. 21, [díl. 1], sw. 4. – 349-456 s., 1 il.
1847, ročn. 21, díl. 2, sw. 4. – 337-456, [4] s.
1847, ročn. 21, díl. 2, sw. 5. – 459-568 s., 1 m.
1849, ročn. 23, sw. 1 / red. František Palacky. – 184 s., 1 tab. 
1849, ročn. 23, sw. 2. – 176 s. 
1849, ročn. 23, sw. 3. – 184 s. 
1849, ročn. 23, sw. 4. – 188 s.
1850, ročn. 24, sw. 1. – 180, 26, [2] s.
1850, ročn. 24, sw. 2. – 181-348, 7, [1] s. 
1850, ročn. 24, sw. 3. – 349-508, 27-58 s.
1850, ročn. 24, sw. 4. – 509-658, [2], 59-87, [3] s.
1851, ročn. 25, sv. 1 / red. Václav Nebeský. – 181, [1] s., 1 il. 
1851, ročn. 26 [i. e. 25], sv. 2. – 236, 46 s.
1851, ročn. 25, sv. 3. – 170 s.
1851, ročn. 25, sv. 4. – 180, [2] s.
1852, ročn. 26, sv. 1. – 221, [3] s., 1 tab. 
1852, ročn. 26, sv. 2. – 209, [7] s., 1 il., 1 tab.
Кочубинский, с. 640; NKC ČR: 001527873; WorldCat: 458841530.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк. всіх комплектів:] ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ;

2. [штамп на ост. с. всіх комплектів:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – дерматин, паперові наклейки на 
корінцях; крапчаті обрізи. Всі пр. сплет. у 13 од.
Припл.: 1) Wýtah z aučtů Českého museum, týkagjcjch se přjgmů Matice 
České rocu 1840. – W Praze : tiskem Wáclawa Špinky, 1841-1847 (№ 803); 
2) Pražské nowiny. – Praha : novinárna Synů Bohumila Háze, 1846 : Číslo 3 
(№ 801); 3) Česká wčela. – Praha, 1846 : Číslo 1 (№ 785); 4) Druhá sbírka 
lekarské terminologie / [�. �. Čejka]. – V Praze, 1851 (№ 790).

Григорович Славянская литература/49
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784. Časopis Společnosti wlastenského museum w Čechách / red. 
František Palacky. – Praha : České museum, 1827-1830.
1830 : ročn. 4, sw. 1. – 26, 37-240, 160 s.
Кочубинский, с. 640; NKC ČR: 001527870; WorldCat: 459074987.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 160, перекресл.:] 
№ 11.135;

3. [штамп на с. 114:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Пр. деф.: 
відсутні с. 27-36.

Григорович Славянская литература/49

785. Česká wčela / rejstř. �arel Havlíček Borovský. – Praha : nowinárna 
synů Bohumila Háze, 1834-1847.
1846, roč 13, č. 1. – 4 s.
NKC ČR: 001255852; WorldCat: 162386357.

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Časopis Českého museum …–  W Praze, 1831-1854 (№ 783). 

Григорович Славянская литература/49

D

786. Danica Ilirska / redactor i vandatelj dr. Ludevit Gay. – U 
Zagrebu : štampano kod Franje Suppana, 1835-1849.
1835, t. 1, br. 1-50. – [6], 201 [i. e. 200] s. 
1836, t. 2, br. 1-52. – [4], 208, [2] s
1837, t. 3, br. 1-52. – [6], 212 s.
1838, t. 4, br. 1-52. – [4], 208 s. 
1841, t. 7, br. 1-52. – [4], 216 s. 
1843, t. 9, br. 1-52. – [4], 208 s. 
Містить: Ankündigung und Einladung zur Pränumeration auf die Special-
Charte der �önigreiche Croatien, Slovonien und der Militärgrenze. – 2 S.
Кочубинский, с. 639; WorldCat: 438988793.
Пров.:

1. [штамп на тит. акр.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с. усіх 
т., перекресл.:] № 11.085;

3. [штамп на ост. с. всіх т.:] 1948.
Припл. до: Sbirca někojih rěcih, kole su ili u gornjoj ili u dolnjoj Ilirii 
romanje poznane. – U Zagrebu, 1835 (№ 639).
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Вид. обкладинка: папір. (1835-1837). Палітурка сучасна виданню 
(1838, 1841); цільна: картон, обтягнутий мармур. папером. Палітурка 
сучасна виданню (1843); цільна, картон, обтягнутий блакитним папером.

Григоровичm Cлавянская литература/2

787. Danicza Zagrebechka ili Dnevnik : za prozto leto ... : Z – 
tolnachnikom hisnem vszakoverzneh na hazsen y prikratchenye vremena 
szlusecheh. – Vu Zagrebu : pritizkana vu Ferencza Suppana Szlovarniczi, 
1834-1850.
Za … leto 1836 : tech. 3. – [14] s., [13] l., [2], 122, [8] s.
Кочубинский, с. 641; WorldCat: 895125601.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішєльевського ліцею на ост. ненумер. c., 
перекресл:] № 11.170;

3. [штамп на ост. ненумер. c.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий синім 

коленкором; корінець відсутній; обрізи золоті.
Григорович Славянская литература/84

788. Danicza zagrebechka ili Dnevnik : za prozto leto ... z- tolnachnikom 
hisnem vszakoverzneh na hazsen y prikratchenye vremena szlusecheh. – Vu 
Zagrebu : pritizkana vu Ferencza Suppana Szlovarniczi, 1834-1850.
[Za … leto 1834], [tech. 1]. – 94, [8] s.
Za … leto 1835, tech. 2. – [40], 88, [8] s.
Za … leto 1837, tech. 4. – XXVI, 147, [11] s.
Za … leto 1838, tech. 5. – XXVI, 134, [8] s. 
Za … leto 1839, tech. 6. – XXVI, 11-118, [8] s. 
Za … leto 1840, tech. 7. – XXVI, 23-132, []10 s. 
Za … leto 1841, tech. 7 (i.e. 8). – XXVI, 120, [6] s. 
Za … leto 1842, tech. 9. – XVI, 122, [6] s.
Za … leto 1843, tech. 10. – XVI, [34], 92, [4] s.
Za … leto 1844, tech. 11. – XVI, [32], 95, [5] s.
Za … leto 1845, tech. 12. – XVI, 32, 73-129, [7] s.
Za … leto 1846, tech. 13. – XVI, 33-48, 97-164, [4] s.
Кочубинский, с. 641; HR: 000035492; WorldCat: 781045536.
Пров.:

1. [штамп на с. 1 першого т., на зв. тит. арк. другого та третього т.:] 
ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. с. всіх т., 
перекресл:] № 11.214;

3. [штамп на ост. с. всіх т.:] 1948.
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Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий сірим 
коленкором; паперові наклейки на корінцях; крапчаті обрізи. Всі ч. сплет. 
в 3 т.

Григорович Славянская литература/128

789. Drobtince [od 14. letnika: Drobtince] za novo leto ... [od 14. 
letnika za leto ..., od 17. letnika : Slomškove Drobtinice, od 21. letnika: samo 
Drobtinice] / Na svetlo dal Anton Slomšek. – [V Gradci] : [A. Lajkam], 1846-
1901.
Leto 1. – 1846. – 236, [4] s.
Кочубинский, с. 641; WorldCat: 444615209.
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельевського ліцею на ост. ненумер. c., 
перекресл:] № 11.169;

3. [штамп на ост. ненумер. c.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Григорович Славянская литература/83

790. Druhá sbírka lekarské terminologie / [�. R. Čejka]. – V Praze : tisk 
�. �eřábkové, 1851. – 50, [2] s. – (Příloha k Časop. česk. Mus. na rok 1851. 
Viz toho čas. Ročn. XXII. díl. 2. sv. 3). 
NKC ČR: 004543799. 

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Časopis Českého museum … – W Praze, 1831-1854 (№ 783). 

Григорович Славянская литература/49

H

791. Historische Zeitschrift / herausgegeben von Heinrich von Sybel. – 
München : Literarisch-Artistische Anstalt der �. E. Cotta’schen Buchhandlung, 
1859-1895.
1859, Heft 1. – V, [3], 268 S.
1859, Heft 2. – [2], 269-576 S. 
1859, Heft 3. – [4], 268 S.
1859, Heft 4. – [4], 269-540 S.
[1860], [Heft 3]. – 272 S.
Кочубинский, с. 634; WorldCat: 1752145.

Прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штампи на зв. тит. арк. першої та третьої ч. (1859 р.), на с. 1. 
третьої ч. (1860 р.):] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ;
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2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельевського ліцею на ост. с. всіх од., 
перекресл.:] № 10.843;

3. [штампи на ост. с. всіх од.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 

коленкором, паперова наклейка на корінці, крапчаті обрізи. Палітурка 
третьої ч. за 1860 р. – бібліотечна 2 пол. ХХ ст. Ч. перша и друга (1859 р.), 
третя четверта (1859 р.) сплет. в дві од. відповідно. Пр. 1860 р. деф.: 
відсутній тит. арк.
Ч. 3/4 припл. до: Nachrichten von der Historischen �ommission bei der 
�o ̈niglich bayerischen Akademie der Wissenschaften. – München, 1859-1865 
(№ 797). 

Григорович Бытовые/71

I

792. Illyrisches Blatt : Zeitschrift für vaterländisches Interesse, 
Wissenschaft, Unterhaltung und Belehrung. – Laibach [Ljubljana] : [Verlag 
des I. A. E. v. �leinmayr], 1819-1849.
1833, № 6-8, 10. – 21-34, 39-42 S.
Кочубинский, с. 635; WorldCat: 442911753.
Пров.:

1. [дарчий напис на зв. тит. арк.:] Zum Andenken | Laibach am 26. 
Mai 1846.  | Mich. K…lich |;

2. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 
УНИВЕРСИТЕТА; 

3. [рукоп. інв. № б-ки Імперат. Новоросійського ун-ту на ост. 
ненумер. с., перекресл.:] 11.027;

4. [штамп на ост. с.:] 1948.
Містить: Im Illyr. Blatte vom 6. �uli 1833 : Ein Wort über den Laibacher ABC-
Streit, aus einem Briefe aus Wien an Hrn. M. – 6 S.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець – фіолет. коленкор, паперова наклейка.
Припл.: Ausserordentliche : Beilage zum Illyrisches Blatte. – Laibach 
[Ljubljana] : [Verlag des I. A. E. v. �leinmayr], 1833 (№ 782).

Григорович Бытовые/134

К

793. Kmetijske in rokodelske novize : na svitlobo dane od c. k. �rajnske 
kmetijske družbe / v red devane od Dohtarja �aneza Bliweisa, … – V Ljubjani : 
natisnil in založil �ožef Blaznik, 1843-1848.
1844, № 25-51. – 97-208, [4] s.
1845, № 1-50. – 212, X, [8] s.
Кочубинский, с. 639; WorldCat: 441774449. 
Пров.:
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1. [штамп на зв. тит. арк. всіх т.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВ-
СКАГО ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с. сіх 
т., перекресл.:] № 11084;

3. [штамп на ост. с. всіх т.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, тоновані обрізи.

Припл. до: Ob�i zagrebački kolendar ... – U Zagrebu, 1845 (Cплет. тільки з 
1845 р.) (№ 800).

Григорович Славянская литература/1

794. Kolo : clanci za literaturu, umétnost i narodni život / izd. Drag. 
Rakovac. – U Zagrebu : tiskom �.P.H.S.D. tiskarne dra. Ljdevita Gaja, 1842-
1853.
[�n. 2]. – [1842]. – 3-124 s.
�n. 3. – 1843. – [4], 140 s.
Кочубинский, с. 641; WorldCat: 496820469; 
Пров.:

1. [штамп на зв. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на c. 124, перекресл.:] 
№ 11.174;

3. [штамп на c. 124:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий мармур. 

папером, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи. Друга та третя 
кн. сплет. разом. Друга кн. деф.: відсутні тит. арк. та с. 1-2 (припл. до 
третьої кн.). 

Григорович Cлавянская литература/88

L

795. L’Istria / red. Pietro �andler. – Triese : I. Papsch & comp. ; tip. del 
Lloyd Austriaco, 1846-1852.
1846, № 1-42. – 158 s., 1 k. 
Кочубинский, с. 635; WorldCat: 875366411.

Прим. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на с. 1:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 158, перекресл.:] 

№ 11.031;
3. [штамп на с. 158:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – шкіра, тисн. золотом; крапчаті 
обрізи. Номери сплет. невірно: після № 32 припл. № 41-42. 

Григорович Бытовые/135
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M

796. Magazinu istoriku пеnтrу Dacia / sубт реdакция луй А. Треб. 
Лауриаnу, ши Nикол. Бэлчеsку. – Букурешть [Bucureşti] : ку типариул 
Колеџиулуй Nаџионал, 1845-184[8].
1845. – Т. 1. – [2], 342 п.
Перехідний алфавіт від румунської кирилиці до латиниці.
Кочубинский, с. 634; WorldCat: 249690398.

Прим. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [штамп на с. 342:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ; 
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 342, перекресл.:] 

№ 10.849;
3. [штамп на с. 342:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером; корінець та кутики – дерматин; крапчаті обрізи.

Григорович Бытовые/77

N

797. Nachrichten von der Historischen �ommission bei der �öniglich 
bayerischen Akademie der Wissenschaften. – München : Literarisch-artistische 
Anstalt der �. E. Cotta’schen Buchhandlung, 1859-1865. – (Beilage zur 
Historischen Zeitschrift hrsg. von H. v. Sybel).
1859, St. 1. – 61, [1] S.
1860, St. 3. – 39, [1] S. 
WorldCat: 29084777.

Прим. у тексті; прим. бібліотекарів 2 пол. ХІХ ст.
Пров.:

1. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 61 (1859); 
перекресл.:] № 10.843;

2. [штампи на с. 61 (1859) та с. 39 (1860)] 1948.
Палітурка першої ч. сучасна виданню; цільна: картон, 

обтягнутий фіолет. коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті 
обрізи. Палітурка третьої ч. (1860) бібліотечна 2 пол. ХІХ ст.: блакитний 
картон.
Ч. 1 (1859) припл. до: Historische Zeitschrift / herausgegeben von Heinrich 
von Sybel. – München, 1859. – Heft 3/4 (№ 791).

Григорович Бытовые/71

798. Negnowěgssj morawsko-slezský domácj přjtel : negpěkněgssj a 
neyužitečněgssj městský a sedlský kalendář … – W Brně : tiskem a nákladem 
�arla Winikera, [1845-1919]
... na rok obyčegný 1846. – [1845]. – 38, [16] s.
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Кочубинский, с. 639; NKC ČR: 000632127.
Пров.:

1. [штамп круглий на тит. арк.] B KALEND. 3 K 1846;
2. [штамп на об. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 

ЛИЦЕЯ; 
3. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на ост. ненумер. с., 

перекресл.:] № 11086;
4. [штамп на ост. ненумер. с.:] 1948.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, корінець та 
кутики – дерматин; крапчаті обрізи. Між с. [4-15] вплет. шість порожніх 
арк.

Григорович Cлавянская литература/3

799. Novouredjeni naški �alendar iliti Svetodanik za prosto godiste 
1845, koje ima 365 dánah. Na zabavu i korist Našincem složen, izdáje se u 
desetu godinu. – U Budimu [Budapest] : tiskopisom Ivana Gjuriana, i Martina 
Bagó, 1845-1846. 
1845. – [36] s. 
1846. – [48] s.
Кочубинский, с. 634.
Пров.:

1. [штамп на тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ;

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на передост. ненумер. 
с., перекресл.:] № 10.864;

3. [штамп на передост. ненумер. с.:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – дерматин; крапчаті обрізи. Пр. 
сплет. в одну од. у зворотному порядку.

Григорович Бытовые/92

O

800. Obći zagrebački kolendar / urednik Slavoljub Verbaněiĭ. – U 
Zagrebu : tiskom Franje Suppana. – 1846-1850.
1846. – 4 s.
HR: 000007358.
Припл. до: �metijske in rokodelske novize : na svitlobo dane od c. k. 
�rajnske kmetijske družbe / V red devane od Dohtarja �aneza Bliweisa … – 
V Ljubjani , 1845 (№ 793).

Палітурка відсутня. 
Григорович Cлавянская литература/1
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P

801. Pražské nowiny. – Praha : novinárna Synů Bohumila Háze, 1825-
1864.
1846, č. 3. – [2] s.
NKC Č: 001567485. 

Палітурка сучасна виданню; цільна: картон, обтягнутий фіолет. 
коленкором, паперова наклейка на корінці; крапчаті обрізи.
Припл. до: Časopis Českého museum– W Praze, 1831-1854 (№ 783). 

Григорович Славянская литература/49

S

802. Siebenbürgischen Volkskalender mit Bildern für 1844 / 
herausgegeben von �. H. Benignt Edlen v. Mildenbery. – Hermannstadt : Druck 
und Verlag der W. v. Hochmeisrer’schen, 1843-1851 (?).
1844, 2. �g. – [8], 120 S., 11 Taf. 
Кочубинский, с. 634; Weber, S. 78.
Пров.:

1. [штамп на об. тит. арк.:] ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО 
ЛИЦЕЯ; 

2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 120, перекресл.:] 
№ 10.873;

3. [штамп на с. 120:] 1948.
Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 

мармур. папером, корінець та кутики – дерматин; крапчаті обрізи. 
Григорович Бытовые/101

W

803. Wýtah z aučtů Českého museum, týkagjcjch se přjgmů Matice 
České ... – W Praze : tiskem Wáclawa Špinky, 1831 (?)- ?
1841, ročn. 10. – 16, 9, [1] s.
1842, ročn. 11. – 16, [2] s.
1844, ročn. 13. – 15, [1] s.
1845, ročn. 14. – 16 s.
1846, ročn. 15. – 16, [4] s.
1847, ročn. 16. – 18 s.
WorldCat: 725353320.

Палітурка сучасна виданню; складова: картон, обтягнутий 
мармур. папером, корінець та кутики – дерматин; крапчаті обрізи. Пр. 
сплет. в одну од. у зворотному порядку.
Припл. до: Časopis Českého museum ... – W Praze, 1831-1854 (№ 783). 

Григорович Славянская литература/49
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Народне српске пословице… 127
Народне србске приповедке… 128
Начальныя правила русской грамматики…96
Несколько замечаний касательно употребления видов в русских 
глаголах… 129
Нови Завjет Господа Нашего Иисуса Христа… 17
Новий завет господа нашего Исуса Христа… 18
Новый ботанический словарь на латинском, немецком и российском 
языках… 134
О быте крестьян в казанской губернии… 181
О важнейших особенностях лужицких наречий… 132
О византийском элементе в языке договоров русских с греками… 105
О влиянии христианства на славянский язык… 30
О волохах Нестора… 171
О греческом кодексе Георгия Амартола… 135
О жилищах древнейших руссов… 130
О зародыше новой болгарской литературы… 37
О наречиях русского языка… 58
О наречиях славянских… 196
О народах издревле в России обитавших… 118
О народной поэзии славянских племен… 21
О первобытной России и ея жителях… 9
О переводе Манассииной летописи… 217
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О поисках моих в Познанской публичной библиотеке… 22
О преподавании отечественного языка… 31
О происхождении словен вообще… 225
О славяно-сербском сборнике… 125
О сношениях русской церкви с Святогорскими обитателями… 48
О филологических изследованиях церковно-словенскаго наречия… 42
О языке северных русских летописей… 106
Об актах укрепления прав на имущества… 198
Об исторических народных песнях сербов… 188
Об отношении русской речи к западнославянской 115
Об отношениях Новгорода к Великим князьям… 191
Об элементах и формах славяно-русского языка… 90
Обозрение главных черт сродства звуков… 197
Обозрение Оттоманской империи… 184
Образцы славяно-русского древлеписания… 164
Обсерваціи сау Бэгэри де сямэ, асупра регулелор Грамматичий 
румынешти… 43
Обстоятельное описание славяно-российских рукописей… 136
Огледало србско… 137
Олофа Далина история Шведскаго государства… 57
Описание всех обитающих в Российском государстве народов… 44
Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. 
Хлудова… 139
Описание обряда церковнаго… 64
Описание памятников славяно-русской литературы… 201
Описание характейного списка Патерика Печеского… 101
Опыт истории российских государственных и гражданских законов… 174
Опыт о библиотеке и кабинете редкостей… 11
Опыт областного великорусского словаря… 140
Опыт общесравнительной грамматики русского языка… 56
Опыт повествования о древностях русских… 210
Опыт полнаго изследования начал… 227
Опыт российской библиографии… 192
Опыт сравнительной грамматики словенских языков по четырем главным 
наречиям… 165
Опыт терминологического словаря сельского хозяйства… 28
Основания русской грамматики… 13
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Остромирово евангелие 1056-57 года 143
Ответ генерал маиора Болтина на письмо князя Щербатова…25
Оттоманская империя, или Обозрение Европейской Турции… 144
Отчёты Второму отделению Императорской Академии наук о 
филологическом путешествии… 116
Очерк нравописательной этнографии г. Онеги… 94
Палеографическия таблицы… 200
Памятники духовной литературы времен Великого князя Ярослава I 49
Паралипоменъ Зонаринъ… 75
Пěваннія церногорска и херцеговачка… 161, 162
Первое прибавление к Росписи российским книгам… 153
Переписка пап с российскими государями в XVI-м веке… 156
Переписка по случаю статьи «Об одном Прологе библиотеки Московской 
духовной типографии …» 157
Песнь о полку Игореве… 158
План к установлению народных училищ, в Российской империи… 229
Покушаји за народно и лично унапређење… 152
Постанакъ славенски слова или писменость… 61
Православие у чехов… 133
Православное оучение или сокращено христианско богословие… 163
Предмет, метод и цель филологического изучения русского языка… 95
Преправа за исторію свěта… 224
Прибавление к разговорам о словесности… 222
Приемы циркуля и линеики… 27
Приключенія Телемака сина Улисева… 211
Примěтве Ніканора Груића… 53
Примjери српско-славенскога jезика… 87
Программа преподавания теории словенских языков и литературы 
словен… 52
Простонародныя песни нынешних греков… 172
Пустиняк цетински… 160
Путешествия русских людей в чужия земли 179
Първичка българска граматика… 20
Разговоры о словесности… 223
Разсуждение о времени крещения российской великой княгини Ольги… 
189
Речи и стихи… 175
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[Рец.]. Денница ново-болгарского образования… 190
Родословныя владетельных князей российских… 82
Роспись российским книгам для чтения, из библиотеки Александра 
Смирдина… 176
Ростислав Михайлович, русский удельный князь на Дунае… 149
Рукописи славянския и российския… 177
Русския достопамятности… 776
Русския предания… 114
Русское стихосложение … 155
Сазаво-Еммауское святое благовествование, нынеже Ремьское… 178
Сборник князя Оболенского… 182
Св. Киприан митрополит Киевский и Всея России… 47
Святоє Евангелиє по Остромирову спъску… 62
Святой Димитрий, митрополит Ростовский… 40
Сербианка… 122
Сербіе плачевно пакипорабощеніе лěта 1813… 183
Система и содержание философского языкоучения… 66
Словарь исторический о бывших в России писателях… 186
Славеноболгарское детоводство… 185
Слово в день воздвижения Креста господня… 70
Слово в день возшествия на престол … Николая Павловича … 1832 
года… 72
Слово в день возшествия на престол … Николая Павловича … 1834 
года… 71
Слово в день рождения … Николая Павловича… 73
Слово в день священного венчания на царство … Николая Павловича… 
74
Слово о полку Игоревом… 187
Сочинения и переводы, издаваемые Российской академиею … 777
Список русским памятникам… 92
Србска грамматіка или Писменица… 169
Србска грамматика саставлена за црногорску младежь 117
Српски рјечник, истолкован њемачким и латинским ријечма… 88
Србскіи споменицы или старе рисовулě … 84
Србскій лěтописъ / издає Матица србска… 778
Србско-далматински магазинъ : Любитель просвěштенія… 779
Стихийни уроци землеописания… 199
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Судьбы церковного языка … 19
Трагедіа Обилићъ… 123
Три разсуждения о трех главнейших древностях российских… 206
Троєбратство то єсть Родъ… 124
Ўжинок рідного полá… 208
Уложение, по которому суд и расправа во всяких делах в Российском 
государстве производится… 209
Учебная книга российской словесности… 50
Ученые записки Второго отделения Императорской академии наук… 780
Феофила Сигера Беера … География российская из Константина 
Порфирогенита… 10
Филологические наблюдения над составом русского языка… 146
Хроника Ромынилор… 221
Царствование царя Федора Алексеевича… 15
Церковный словарь, или Истолкование славенских, также 
маловразумительных древних и иноязычных речений… 5
Юридические записки… 781

A perpetua onoranza del Padre Franc. M. Appendini... 426
Abbé �oseph Dobrowsky… 622
ABC Bukvize... 230
Die abgestorbenen Wortformen der deutschen Sprache… 745
Abhandlungen über nordische Alterthümer… 674
Albanien, Rumelien und die Österreichisch-montenegrische Gränze… 535
Abhandlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft... 231
Alcuni cenni sulle scienze e letter dei secoli passati in Dalmazia… 338
Alkuna : Nordische und Nord-Slawische mythologie... 472
Alle ceneri e alla memoria di Nocolò Giaxich elogio…339
Altdeutsches Lesebuch zum Gebrauch bei Vorlesungen… 649
Altslovenisch… 513
Alter und Neuer Staat des �önigreichs Dalmatien welcher alle und jede 
historische Merkwürdigkeiten… 619
Andeutungen eines Systems der Mythologie… 450
Anhang zur Grammatik der kroatischen Mundart... 460
Andrie �ači�a Razgovor ugodni naroda Slovinskoga... 416
Anfangs-Gründe einer litauischen Sprach-Lehre... 512
Anleitung zur �enutniss der Europäischen Staaten-Historie nach 
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Gebrauerschen... 509
Annales Regum Hungariae ab anno Christi CMXCVII. ad annum MDLXIV… 
595, 596
Archivio capitolare di Spalato... 271
Arkiv za povĕstnicu jugoslavensku ... 237
Die Aspiration und die Lautverschiebung… 612
Atlas do dziejów polskich z dwunastu krajobrazów… 582
Aufklärungen über einige Punkte der Äusseren Geschichte des Slawischen 
Evangeliums zu Reims… 468
Auli Gellii noctium Atticarum : libri XX… 355
Ausführliche deutsche Grammatik... 246
Ausführliche theoretisch-praktische Grammatik... 261
Ausserordentliche : Beilage zum Illyrisches Blatte… 782
Básně … 703
Beitrag zur Geschichte der deutschen Universitäten im XIV �ahrhundert… 565
Beiträge zur lettischen Sprachkunde… 730
Beyträge zur russischen �irchengeschichte… 673
Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro… 711
Blashe ino neshiza v’ nedelşki şholi : uzhitelam ino… 651
Böhmen unter �önig Wenzel IV, bis zum Ausbruch des Hussitenkrieges… 559
Böhmische Sprachlehre für Deutsche… 744
Biographie des abbé �. Dobrowsky… 473
Biographie des um die Wissenschaften sehr verdienten Böhmen �ohann 
Campanus von Wodnian … 302
Blumenlese aus den Werken der Troubadours... 265
Die böhmischen Geschichtsschreiber des ersten Zeitraumes… 506
Brevis historia animalium scriptoris anonymi qui seculo XI… 500
Bratovşhina Ş. Leopólda .. 242
Beyträge zur Dacischen Geschichte… 388
Beyträge zur Geschichte des �elchs in Böhmen… 306
Catalogue raisonne des manuscrits du comte Th. And. de Tolstoy... 274
C. Cornelii Taciti opera… 680
Catalogus librorum, incunabulorum, codicum manuscriptorum... 275
Catalogus, sive Recencio specialis omnium Codicum manuscriptorum... 276
Catherines der Grossen Verdienste um die vergleichende Sprachenkunde... 232
C. C. Salustii Catilinaria et �ugurthina bella 637
Čechisch. den Buchtaben im Allgemeinen... 514
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Čechoslowan, čili národnj gazyk w Čechách, na Morawě, we Slezku a 
Slowensku... 419
Časopis Českého museum… 783
Časopis Společnosti wlastenského museum w Čechách… 784
Česká wčela…785
Cestopis obsahující cestu do horní Italie... 433
Chiesa di Spalato un tempo Salanitana... 272
Chroniques étrangères relatives... 283
Cirillo-Metodiada Wiťazská Baseň w šesti Spewoch… 395
Čjtanka anebo �niha k čjtánj pro mládež... 434
Comitis Theodori de Tolstoy bibliothecae catalogus librorum... 284
Connotatio processus judiciarii Status Saecularis... 286
Croaten und Wenden in Ungern… 270
Dainos oder Litauische Volkslieder gesammelt… 295
Danica Ilirska… 786
Danicza Zagrebechka ili Dnevnik… 787, 788
Das Banat in topographisch-naturhistoroscher Beziehung… 314
Das Verhältniss Croatiens zu Ungarn… 398
Dawna Polska ze stanowiska jej udziału w dziejach postępującej ludzkości 
skreślona... 462
Dawna Polska ze stanowiska chrześciańskiego… 305
De Aristotelis categoriis… 700
De Bulgarorum utrorumque origine et sedibus antiquissimis… 708
De comite palatii iudiciis praefecto dissertatio iuridico-historica… 620
De eo quod pulchrum est in Basilii M. opusculo pros tous neous… 569
De inscriptionibus duabus runicis ad gothorum gentem relatis… 301
De Istro eiusque adcolis commentario in qua autochthones Illyrii… 423
De via militari Romanorum Egnatia, qua Illyricum, Macedonia et Thracia 
iungebantur… 681
Declaration de la part de Sa Majesté l’Impératrice de toutes les Russies... 277
Della guerra di Costantinopoli per la restitutione de gl’imperatori Comneni… 
609
Der Panslawismus… 501
Der Sprachkampf in Siebenbürgen : Eine Beleuchtung des Woher und Wohin? 
623
Der Sprachkampf in Ungarn… 718
Deutsch-iliriches Wörterbuch 298
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Deutsch-lateinisches Handwörterbuch… 299
Deutsch-windisches Wörterbuch… 300
Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte… 329
Diana, i Armida : pjesanzi... 369
Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache... 234
Die Berufung der Schwedischen Rodsen Durch die Finnen und Slawen… 469
Die deutsche Grammatik nach den Grundsätzen der historischen… 621
Die deutsche Literatur in ihren Meistern… 368
Die Formellere der kirchenslawischen Sprache, erklärend und vergleichend… 
643
Die Romanischen Sprachen in ihrem Verhältnisse… 352
Die Sprachvergleichung in ihrem Verhälthniss … 292
Diela Ivana Gunduli�a 370
Dictionnaire de géographie ancienne et moderne... 253
Die Geschichte Ungarns... 282
Die illyrischen Provinzen und ihre Einwohner… 447
Die Sprachphilosophie der Alten… 475
Die Transcription des arabischen Alphabetes... 244
Die Verfassung des Grossfürstenthums Siebenbürgen... 249
Die Wissenschaft des slawischen Mythus im weitesten… 384
Diplomatisch-historische Aufsätze über �ohann Žižka von Trocnow... 522
Discours sur l’origine et les fondamens de l’inegalité parmi les homes… 624
Dizionario tascabile delle voci e frasi particolari del dialetto veneziano… 287
Djulabie… 348
Do Seymu : Co się z nami stanie? 699
Dobrowsky’s Glagolitica : ueber die glagolitische Literatur… 307
Dobrowsky’s Slavin… 308
Doctrina numorum veterum… 326
Dogodivšine štajerske zemle… 459
Doniesienie pilne Wspołobywatelom z Warszawy… 479
Dramatički Prevvoddi za narodno kazaliste… 452
Drobtince … 789
Druhá sbírka lekarské terminologie… 790
Drugi perstavik starih ino novih zerkvenih ino drugih peşem… 317
Dubravka : prikasagne spjevano... 371
Dumy podolskie za czasów panowania tureckiego … 740
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Dvanajst bukev Tomaža �empčána… 688
Dway panowie sieciechowie powieś�… 547
Dyaryusz aktu złączenia się konfederacii oboyga narodów... 323
Dzieła �ana �ochanowskiego... 432
Dziela poetyckie… 458
Georg Friedrich Grotefend’s lateinische Grammatik für Schulen… 367
Geschichte der böhmischen Sprache und Litteratur 309
Geschichte der �esuiten… 318
Die Geschichte der Staaten des Ernestinischen Hauses Sachsen… 593
Geschichte des Freistaates Ragusa 331
Geschichte des Herzogthums �rain… 723
Geschichte des �anonischen Rechts bis auf die Zeiten des falschen Isidoris… 
662
Geschichte des Reichs Hungarn… 354
Geschichte Griechenlands und der Türkei... 489
Geschichte von Oestreich und Steiermark… 645
Geschichte von Venedig… 571
Glasi iz dubrave eravinske... 349
Głos ... Mikołaia Małachowskiego… 495
Gljubovnik sramescgliv... 372
Głos obywatela do powszechnosci narodu... 359, 360
Głos ... Sanguszka woiewody wołynskiego dnia 7. 8bra miany 638
Grammatica della lingua illirica... 235
Grammatica linguae ecclesiastico-slavicae… 410
Grammatica Slavica... 258
Grammatik der illirischen Sprache... 255
Grammatik der polnischen Sprache… 656
Grammatik der wendisch-serbischen Sprache in der Oberlausitz… 409
Grammatyka języka polskiego... 534
Grammatyka języka rossyjskiego : dla młodzi szkolnej... 322
Griechische Grammatik... 269
Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit… 611
Griechische Schul- Grammatik… 386
Grundriss der Grammatik des indisch-europäischen Sprachstammes… 610
Grundlinien zur Encyklopädie der Philologie... 257
Grundzüge der böhmischen Alterthumskunde… 719
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Grundzüge der Griechischen und Römischen Litteratur- und �unstgeschichte… 
564
Gusle i tambura... 350
Edw. Gibbona Rys historyczny prawa rzymskiego... 357
Ehstnische Sprachlehre für die benden Hauptdialekte… 400
Ein Wort an Iliriens hochherzige Töchter… 315
Einhardi vita �aroli Magni… 330
Die Einwirkung des Christentums auf die althochdeutsche Sprache… 613
Elementa epigraphices graecae… 347
Elementare Syntax… 316
Elena : poluscjalostivo prikasagne… 563
Epoche storiche di Spalato… 273
Erek und Enite, ein alt französisches Rittergedicht des Chrestien von Troyes… 
601
Erklärung der griechischen Beischrift... 268
Essai dictionnaire des homonyms de la langue française avec la tradiction 
allemande, russe et anglaise… 746
Essai historique sur l’origine des Hongrois... 356
Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der Indo-Germanischen 
Sprachen… 592
Eunomia : Darstellungen und Fragmente neugriechischer Poesie und Prosa, in 
Originalen und Uebersetzungen… 334
Eunomia : Neugriechische Volkslieder im Originale… 335 
Die europäische Türkey… 687
Everardi Ottonis, ... de aedilibus coloniarum et municipiorum… 558
Ferina lišák z kuliferdy a na klukově čili kratičká historye… 428
Fluminensia ili �oječega na Rěci… 470
Formenlehre der altslovenischen Sprache… 515
Fr. Lad. Čelakowskjego Wothłos pěsni ruskich… 279
Fragmente aus dem Nekrolog des Zisterzienser-Stiftes Hohenfurt... 523
Frant. Lad. Čelakowského Spisů básnických knihy šestery... 280
Fructus auctumnales in iugis Parnassi Pannonii... 424
Handbuch der Statistik und Geographie... 252
Handbuch für Reisende in Griechenland… 544
Helfr. Bernhard Wenck‘s lateinische Grammatik für Schulen… 731
Histoire abrégée de la littérature grecque, sacrée et ecclésiastique… 646
Histoire de la langue et de la litérature des slaves... 328
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Handbuch der allgemeinen Literaturgeschichte aller bekannten Völker der 
Welt... 364
... Hippocratis aphorismi… 393
Histoire littéraire des Grecs... 254
Historia critica regum Hungariae stirpis Adrianae… 425
Historia regum Hungariae… 597
Historiae ecclesiasticae epitome... 238
Historie literatury České... 411
Historische und geographische Beschreibung des �önigreiches Slavonien… 
685
Historische Zeitschrift… 791
Historyja literatury polskiej … 734
Historya �ana �arola Chodkiewicza… 540
Historya literatury polskiey... 245
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro čechy... 394
Homérowa Iliada… 396
Homérowa Odyssea… 397
Hystorja o těžkých Protiwenstwjch Cýrkwe České… 442
I secoli della letteratura italiana… 288
Idee repede de istoria Принципатулуи църии Румынеnешти… 1
Igor Swatoslawi� : hrdinsky zpiew o taženj proti polowcům... 401
Ilirska slovnica... 240
Illyrisches Blatt… 792
In Negotio praetensae ab Acatholicis Administrationis Sacramentorum… 658, 
659
Ioannis Lucii de regno Dalmatiae et Croatiae... 488
Iosephi Caroli Eder Observationes criticae et pragmaticae... 327
Iskra : zabavni sastavci od više domorodnih spisateljah… 404
Iskrice… 697
Istoria antica e moderna della città di Trieste… 403
Ivana Gunduli�a Osman… 373
Ivana Tàrnskoga piesme… 682
Izviestje i računi Družtnva za poviest i starine �ugoslavenske… 406
Jacob Grimms Grammatik der hochdeutschen Sprache unserer Zeit… 365
�acobi Tollii Epistolae itinerariae… 695
�acobi Tollii Insignia itinerarii italici… 696
�eghjupka… 290
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�ezichnica horvatzko-slavinzka a hasen Slavinceo... 321
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451
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Mährische Legende von Cyrill und Method. Nach Handschriften 
herausgegeben… 312
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Grammatik… 615
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Nowe wypisy polskie czyli Wybór różnych wyimków prozę i poezyą 
zawierający… 552, 588
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436
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Ogledalo Iliriuma… 679
Oeuvres de Condillac... 285
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Ozwéna Tatry : zpěwy a powesti… 676
Paměti a znamenitosti města Olomouce… 647
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Pěsmarica… 567
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Pisma rozmaite �. B. Rakowieckiego… 607
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Poláci a rusové : úvahy slovanské… 608
Polnisch-deutsches Taschen-Wörterbuch… 581
Polska : az do pierwszej polowy XVII wieku… 493
Popis navád in sadershanja indijanov Polnozhne Amerike... 243
Poslední čech … 706
Praktische Grammatik der Russischen Sprache in Tabellen und Regeln… 713
Praktischer Theil zur böhmischen Grammatik… 346
Pražské nowiny… 801
Pregled zemljo- i dèržavopisni Europe… 566
Přemyslowci : báseň epiká… 722
Příkladowé české mluwy… 497
Principj elementari della grammatica illirica… 296
Projekt do formy rządu… 602
Prorogacya Seymu 603
Prospetto nominativo di tutte le lingue note e dei loro dialetti... 233
Protichůdci : báseň… 542
Przedłozenie praw grekow nieunitow… 604
Psałterz królowéj Małgorzaty pierwszej małżonki Ludwika I. króla polskiego... 
605
Putositnice… 545
Radices linguae Slovenicae veteris dialecti... 518
Razgovori i pripovidagna… 297
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267
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Reise durch Rumelien und nach Brussa im �ahre 1839… 366
Réflexions sur les passages relatifs à histoire et aux affaires de Pologne… 657
Replika z Strony U U. Instygatorow Oboyga Narodow… 616
Rerum hungaricarum, dalmaticarum, croaticarum & c. ... 617
Respons ná dyskurs dwoch ziemianow o erekcyi Akademii �ezuickiey we 
Lwowie… 618
Rozbor staročeské literatury čjtaný we schůzkách �rálowské české společnosti 
nauk… 625
Rozličné básňe hrdinské, elegiacké a lirické z Wirgilia, Teokrita, Homéra, 
Owidia, Tirtea, a Horáca… 626
Relacya z examinu kommissyi skarbu koronnego za lat cztery od dnia 1 7bris 
1786 do dnia ostatniego Augusti 1790… 532
Relacya z examinu kommissyi skarbu W. X. L… 614
Religiosae �ijovienses cryptae, sive �ijovia subterranean… 389
[Recenzcio] Dobrowsky, �oseph. Institutiones linguae Slavicae dialecti 
veteris… 448
Reise in Serbien in Spätherbst 1829… 575
Rezension der ältesten Urkunde der Slavischen �irchengeschichte, Litteratur 
und Sprache… 383
Ritual rimski… 422
Rituale romanum… 422
Die Ritter von Poresching im Süden Böhmens… 525
Rozmowa pewnego ziemianina ze swoim sąsiadem... 445
Rozprawy o gmenách, počátkách i starožitnostech národu slawského a geho 
kmenů… 437
Roztrząśnienie pisma pod tytułem Pamiętnik... 351
Rusové, Srbové, Poláci a Čechové s ostatními Slovany… 407
Rukopis �ralodvorský… 628, 629
Rys dziejów piśmiennictwa polskiego... 491
Rys dziejów serbo-łużyckich... 263
Samuel Gottlieb Linde, eine biographische Skizze… 476
Saxones : commentatio historica… 531
Sbirka někojih rěcih… 639
Selectae e profanis scriptoribus historiae… 640
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Sexta Aurelia Victora Děginy řjmské... 239
Sexti Rufi breviarium rerum gestarum populi romani… 648
Shivlenja Srezhen pot. Potrebni nauki, isgledi ino molitvize sa mladenzhe… 
652
Siebenbürgischen Volkskalender mit Bildern… 802
Šillerowa Maria Stuartka… 642
Slavische bibliothek... 519
Slavjanska antologia iz rukopisah dubrovačkih pjesnikah… 650
Sláwa Bohynĕ a půwod gména slawůw čili slawjanůw… 438
Slovanka : zur �enntniss der alten und neuen slawischen Literatur… 313
Slovanský zemĕvid… 324
Slovenske pesmi krajnskiga naroda… 653
Slovénsko-Némshki in Némshko-Slovénski rózhni besédnik… 654
Slovnica hèrvatska… 502
Slowanské starožitnosti… 635
Slowanský národopis… 636
Spisy �ana �ollára… 439
Die Sprache der Albanesen oder Schkipetaren… 739
Die Sprache der alten Preussen : an ihren Ueberresten erläutert… 546
Die Sprache der Bulgaren in Siebenbürgen… 520
Sprachkarte von Deutschland... 256
Sprachvergleichende Beiträge zur Griechischen und lateinischen Grammatik… 
291
Sprawa UUr. Insygnatorów Oboyga Narodów i ich donoszącego Ur. Woyciecha 
Turskiego… 663
Sprawedliwá �ronika Česká… 498
Das staatrechts des fürstenthumus Serbien… 694
Stanisława Okszyca Orzechowskiego, �roniki Polskie… 557
Stanisław Szczęsny Potocki … [Uniwersał �onfederacyi Targowickiey]… 591
Starobylá Skládanie : památka XII-XV. Stoletj… 666
Starobylá Skládánie : památka XIII. a XIV. wěku… 667
Starobylá Skládanie : památka XIV. wĕku… 668
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Stimmen des russischen Volks in Liedern… 361
Storia civile e politica del commercio de’veneziani... 499
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Suplément au dictionnaire français-russe... 333
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boscieh… 375
Şveti Evangelji s molitvami ino branjam sa vşe nedele … 336
T. Livii Patavini historiarum libri qui supersunt omnes… 693
Taiemnica podziału Polski odkryta. 578
Taschen-Bibliothek der wichtigsten und interessantesten See- und Land-
Reisen… 683, 684
Temelji ilirskoga i latinskoga jezika za početinke… 503
Tentamen criticum in originem, derivationem et formam linguae romanae… 
471
Teodora Wagi historya książąt i królów polskich… 728
Text, Anmerkungen, Metra 250
Theophili Christophori Harles antologia graeca prosaica 385
Theoretisch-practische Anleitung ur schnellen und gründlichen Erlernung… 
446
Theoretisch-praktische Grammatik der slowenischen Sprache… 536
Tomásse �empenského z Rádu watého Augustýna �nihy Cžtyry Zlaté… 689
Tomásse �empenského Zlatá kniha o Následowánj �rista... 690
Topographische Ansichten Gesammelt Auf Einer Reise in Die Levante… 380
Tractatus historico-politico de judiciis... 248
Traktaty polskie z sąsiednimi mocarstwy zawarte od roku 1618… 408
Treś� pism rożnych względem formy rządu y sukcessyi tronu polskiego … 701
Troskliwoś� z ufnością czyli dwie uwagi na pochwałę seymu 702
Turcograeciae : libri octo… 289
U smart marie �alandrize : pjesan… 376
Uber den Einfluss der abendländischen �ultur auf Russland… 594
Ueber Croatien als eine durch Unterjochung erworbene ungarische Provinz… 
399
Ulfilas Veteris et Novi Testamenti versionis gothicae fragmenta… 707
Uniwersał marszałków Generalnej konfederacji obojga narodów od 24 lipca 
1773 roku… 583
Uniwersał marszałków Generalnej konfederacji obojga narodów od 
11 września 1773 roku… 584
Ur-Geschichte des esthnischen Volksstammes… 461
Úvaha о Ф. Буслаева Опыт исторической грамматики русского языка. 
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Москва 1858… 387
Uwagi nad traktatami między Rossyą i Polską zawartemi… 709
Uwagi ogolne, nad stanem rolniczym i mieyskim z powodu przyszley rządu 
narodowego formy… 710
Vĕkoslav Babukič’s Grundzüge der Ilirischen Grammatik... 241
Veséli dan ali Matizhek se shéni… 478
Vergleichende Grammatik der lateinischen, italienischen, spanischen… 477
Vergleichende Lautlehre der slavischen Sprachen… 521
Vergleichendes etymologisches Wörterbuch der gotisch-teutonischen 
Mundarten… 505
Versuch eines Etymologikons der slowenischen Mundart in Inner- Oesterreich 
… 715
Verzeichniss der in die Verlassenschaft des Herrn Bartholom. �opitar… 449
Verzeichniss von Werken, besonders aus dem Gebiete der Sprachwissenschaft 
… 716
Viaggio sul Monte Vellebich (da Zara a �raliçine vrata)… 341
Viktorína �ornelia ze Wšehrd �nihy dewatery o práwiech a súdiech io dskách 
země česke 737
Vollständige Grammatik der Sanskritsprache... 251
Vorträge gehalten in der öffentlichen Sitzung der �. Böhm. Gesellschaft der 
Wissenschaften… 440
Votum ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego in tenore proiektu 
pod tytułem... 482, 483
Voyage en Bulgarie... 260
W. Wladiwoje Tomka děje mocnářstwí Rakauského… 698
W. Wladiwoje Tomka děje země české… 699
Waren germanische oder slawische Völker Ureinwohner der beiden Lausitzen? 
641
Wendische Geschichten aus den �ahren 780 bis 1182… 358
Westentaschen Fremdwörterbuch oder Verdeutschung… 732
Wiadomoś� o teraźnieyszych rozrożnieniach dyssydentskich… 733
Wilhelm Friderich Hezel’s … Anweisung zur Arabischen Sprache… 392
Wilhelm Gottlieb Tennemann’s … Geschichte der Philosophie… 686
Windische Sprachlehre… 379
Wissenschaftliche Grammatik der französischen Sprache… 664
Wörterbuch der deutschen Sprache in Beziehung auf Abstammung und 
Begriffsbildung… 735
Wörterbuch der littauischen Sprache… 736
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Wuk’s Stephanowitsch �leine serbische Grammatik… 421
Würdigung der alten böhmischen Geschichtschreiber… 562
Wýbor z literatury české... 332 
Wyobrażenie o konfederacyach w Polszeze … 738
Wýtah z aučtů Českého museum… 803
Wzájemnost we příkladech mezi Čechy, Morawany, Slowáky, Slezáky i 
Lužičany… 418
Xivot velikoga biskupa, privelikoga domorodca, i najvechega priatelja nashega 
Antuna Mandicha… 342
Žalmowé, a zpĕwowé swatého Dawida, kterýchž Cirkev swatá i stará i nová 
při službĕ Božj… 742
Zbiór krótki przyczyn i zdarzeń które sprowadziły rozbiór Polski… 741
Zbjrka neydáwněgšjch slownjků latinsko-českých, s obsahem neznámých 
slow w abecednjm pořádku česko-latinským… 382
Z. D. Chodakowskiego O słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem… 293
Zdanie ... Branickiego hetmana Wielk. �oronnego... 264
Zdanie ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego na sessyi 
seymowey... 484, 485, 486, 487
Zdaniе ... Michała hrabi Ogińskiego… 556
Zpráwa o sjezdu slowankém 747
Zrcadlo slowenska… 294
Zur ältesten Geschichte der indogermanischen Völker… 465, 466
Zur Münzkunde Russlands… 748
Zur vergleichenden Sprachengeschichte… 644

Ακολουθία της διατριβής… 756
Απομνημονεύματα πολεμικά… 766
Άσματα Πολεμιστήρια του υπέρ της Ανεξαρτησίας της Ελλάδος αγώνος… 
753
Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας… 
749
Διατριβή επί της καταστάσεως της ενεστώσης κοινής ημών γλώσσης… 757
Επιτομή της Ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος αρχομένη από του έτους 
1715, και λήγουσα το 1835… 769
Επιτομή της ιστορίας των νέων Ελλήνων… 751
Ετυμολογικόν το μέγα ήγουν η μεγάλη γραμματική… 752
Εγχειρίδιον περί της επαρχίας Φιλιππουπόλεως, ή, περιγραφή αυτής. 762
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Κατάλογος των εκκλησιαστικών, ιστορικών… 754
Κωνσταντινιάς παλαιά τε και νεωτέρα… 759
Μανιφεστόν ήτοι προκήρυγμα του μεγαλειοτάτου αυτοκράτορος της 
Αυσρίας, βασιλέως Ουγγαρίας καί Βοημίας… 760
Οι Ψωρολογιωτατοι Κωμωδια… 761
Πανόραμα της Ελλάδος ή συλλογή ποικίλων ποιημάτων… 768
Περί της γνησίας προφοράς της ελληνικής γλώσσης Βιβλίον… 763
Περιγραφή της Βλαχίας… 764
Περιγραφη του κατά τήν επαρχίαν Δράμας… 765
Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι… 767
Προσκυνητάριον του Αγίου Όρους του Άθωνος… 755
Προσκυνητάριον τοῦ βασιλικοῦ, πατριαρχικοῦ… 758
Στοχασμοί εις τους παρόντας κρισίμους καιρούς του Οθωμανικού Κράτους 
του Οθωμανικού… 750
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КАЛИНИНГРАД (Königsberg) № 295, 481, 512, 726, 736

КАРЛОВАЦ (Карлштадт) № 779

КИЕВ № 70, 71, 72, 73, 74, 95, 115, 158, 189

КРАГУJЕВАЦ № 131, 185

КРОНШТАДТ (Kronstadt) №  623

ЛЬВІВ (Lemberg) № 384

МОСКВА (Москўа, Moskau, Mosqua, Μόσχα) № 3, 4, 6, 13, 21, 24, 29, 
30, 31, 35, 36, 37, 40, 47, 48, 75, 77, 79, 90, 92, 96, 97, 108, 111, 112, 113, 
114, 130, 132, 133, 135, 136, 139, 144, 145, 155, 164, 166, 167, 174, 175, 177, 
182, 187, 191, 200, 201, 205, 208, 209, 215, 217, 219, 220, 225, 461, 500, 757, 
770, 772, 776, 781

НОВИ САД № 169, 771, 774

ОДЕССА № 7, 8, 12, 23, 51, 147 

ОРША (Кутеин) № 150

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (С. Петербург, Санктпетербург, СПб., 
Petersburg, Petropolis, St. Petersburg, Πετρούπολη) № 2, 5, 9, 10, 11, 15, 
16, 19, 25, 27, 28, 41, 42, 44, 46, 50, 54, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 80, 81, 82, 
91, 93, 94, 100, 103, 104, 106, 107, 116, 118, 134, 140, 141, 143, 146, 148, 
149, 153, 154, 156, 168, 172, 176, 179, 184, 186, 192, 195, 204, 206, 216, 218, 
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222, 223, 226, 227, 228, 232, 263, 274, 277, 284, 333, 416, 469, 492, 493, 526, 
670, 746, 748, 750, 763, 777, 780

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ (Карловцы) № 214

ХАРЬКОВ № 210

ЦЕТИЊЕ (Цетинě, Црна Гора) № 117, 120, 127, 160, 224, 773

AMSTERDAM (Amstelaedamum, Amstelodamum) № 488, 624, 695

BASEL № 289

BAUTZEN (Budešin) № 551

BERLIN (Berolinum) № 268, 269, 291, 292, 316, 347, 358, 465, 466, 511, 
531, 546, 564, 565, 572, 573, 575, 619, 620, 656, 664, 674, 700, 712, 716 

BONN № 475, 643, 644, 649

BRATISLAVA (Posonium, Pressburg, Prešporok) № 258, 270, 314, 676, 
677, 

BRESCIA № 288, 405

BRNO № 798

BRÜNN № 745

BRUSSEL (Bruxella) № 474

BUCUREŞTI (Букурештї, Букурещ, Βουκουρέστι) № 1, 14, 20, 34, 751, 
758, 764, 796

BUDAPEST (Будим, Будим град, Будин град, Пешт, Пеща, Buda, 
Budim, Buďiň, Budjn, Pešt, Pesth) № 32, 39, 78, 86, 110, 151, 161, 173, 
202, 203, 213, 261, 281, 294, 321, 395, 418, 423, 425, 433, 435, 437, 438, 597, 
634, 717, 778, 799

CELJE (Zelie) № 336, 537

DRESDEN № 489, 571, 593, 645, 

DUBROVNIK (Ragusa) № 235, 236, 290, 296, 319, 320, 369, 371, 372, 373, 
374, 375, 376, 377, 417, 426, 563, 675 

FRANKFURT am MAIN (Frankfurt, Francofurtum ad Moen) № 246, 
247, 248, 367, 505, 714, 715, 731, 735, 739

GENÈVE № 328

GORIZIA № 317, 530

GÖRLITZ № 641
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GOTHA № 282, 299

GÖTTINGEN № 329, 353, 366

GRAZ (Gradc, Gradz) № 459, 536, 651, 654, 727, 789

GRIMMA № 334, 335

HALBERSTADT № 368

HALLE an der SAALE (Halle) № 257, 265, 325, 352, 386, 662, 673 

HAMBURG № 282

HANNOVER № 330

HEIDELBERG № 390

HOF (Curiae Regnitianae) № 355

IAŞI (Jassy) № 221, 678

İSTANBUL (Цариград, Κωνσαντινουπόλη) № 163, 761, 765

İZMIR (Смирна) № 18, 199, 775

JELGAVA (Mitau) № 391, 400, 671, 730

JELENIA GORA (Hiršberk) № 442

JENA  № 389

KASSEL № 256

KAUNAS (Kowno) № 574

KLAGENFURT am WÖRHTERSEE (Klagenfurt, Zelovez) № 300, 379, 
451, 652

KONSTANZ (Constanz) № 365

KRAKÓW № 293, 357, 363, 480, 491, 534, 580 

LEIPZIG (Лайпциг, Липисци, Lipsia, Lipsk) № 122, 123, 126, 162, 238, 
250, 251, 295, 305, 318, 354, 364, 392, 393, 398, 399, 421, 427, 428, 429, 450, 
472, 477, 490, 494, 501, 507, 509, 518, 544, 558, 569, 570, 572, 573, 579, 611, 
612, 640, 680, 685, 686, 692, 693, 694, 707, 713, 768

LEMGO № 592

LESZNO № 552, 588

LJUBLJANA (Laibach) № 242, 243, 431, 455, 456, 478, 508, 600, 653, 672, 
688, 724, 725, 782, 792, 793

MARBURG an der LAHN (Marburg) № 301
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MILANO № 233 

MÜNCHEN № 791, 797

NÜRNBERG (Norimberga) № 276, 385, 619, 683, 684, 

OFEN № 383

OSIK № 420

PARIS (Париж, Parisius, Παρισί) № 138, 253, 254, 260, 266, 267, 283, 285, 
356, 496, 510, 637, 646, 767

PÉCS (Pečuh) № 342

POZNAŃ № 543

PRAHA (Праг, Чешска Прага, Prag, Zlatá Praha) № 62, 178, 231, 234, 
239, 259. 279, 280, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 324, 
332, 343, 346, 350, 381, 382, 387, 394, 396, 397, 401, 407, 409, 411, 412, 413, 
414, 419, 436, 439, 440, 457, 473, 497, 498, 504, 522, 523, 524, 525, 535, 542, 
559, 560, 561, 562, 576, 599, 606, 608, 622, 625, 628, 629, 635, 636, 642, 655, 
661, 666, 667, 668, 690, 691, 698, 699, 703, 706, 719, 720, 721, 722, 737, 742, 
743, 747, 783, 784, 785, 790, 801, 803

PUŁAWY № 740

RĪGA (Riga) № 344

ROMA (Rim) № 422

RUDOLSTADT № 732

SANDOMIERZ № 701

SIBIU (Cibinium, Hermannstadt) № 252, 327, 388, 802

SPLIT (Spalato) № 271, 273, 278

STUTTGART № 361, 610, 613, 621, 729

TARTU (Dorpat, Dorpatum Livonorum) № 129, 165, 594, 708

TRIESTE (Terst) № 272, 403, 452, 539, 627, 665, 795

TRNAVA (Trnawa) № 626, 689

TÜBINGEN (Tubinga) № 610, 681

UTRECHT (Trajecti ad Rhenum) № 696

VENEZIA (Венеция, Млеци, Mleci, Venetia, Vinegia, Bενέτια, Ενετιησιν) 
№ 76, 183, 287, 297, 338, 340, 499, 609, 749, 752, 754, 755, 759

VILNIUS (Vilna, Wilno) № 245, 322, 458, 648, 728
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WARSZAWA (Varsavia) № 264, 322, 337, 351, 359, 360, 378, 408, 443, 444, 
445, 453, 454, 462, 463, 464, 479, 482, 483, 485, 486, 487, 493, 495, 532, 533, 
540, 541, 547, 556, 557, 582, 583, 584, 585, 607, 614, 633, 660, 663, 668, 669, 
702, 710, 733, 734, 741

WIEN (Беч, Виенна Аустрией, Віена, Beč, Viedeň, Vienna, Vindobona, 
Βιέννη) № 17, 43, 59, 85, 87, 88, 109, 119, 211, 241, 244, 249, 275, 276, 326, 
330, 331, 380, 410, 416, 430, 439, 446, 447, 449, 471, 476, 506, 515, 516, 517, 
519, 520, 521, 568, 595, 596, 601, 605, 615, 647, 650, 687, 723, 756, 760, 762

WROCŁAW (Breslau) № 432, 548, 581

ZADAR (Zara) № 339, 341, 598

ZAGREB (Agram, Zagabria) № 237, 240, 255, 262, 298, 315, 348, 349, 
362, 370, 402, 404, 406, 424, 460, 467, 470, 502, 503, 544, 545, 566, 567, 639, 
679, 682, 697, 711, 718, 786, 787, 788, 794, 800

ΑΘΉΝΑ № 753, 766, 769

S. l. № 230, 286, 441, 484, 527, 528, 529, 538, 549, 550, 553, 554, 555, 577, 
578, 586, 587, 589, 590, 591, 602, 603, 604, 616, 617, 618, 631, 632, 638, 658, 
659, 704, 705, 708, 709
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1584 № 289

1604 №609

1640 №422

1642 №405

1649 №209

1653 №150

1668 № 488

1687 № 248, 714

1675 № 389

1687 № 570

1690 № 276

1696 № 585, 696

1700 №6 95

1701 № 166

1704 № 167

1709 № 27

1718 № 619

1722 № 141

1734 № 445

1738 № 558

1740 № 569

1741 № 355

1745 № 755

1755 № 624

1756 № 286, 393

1760 № 618

1761 № 443, 444, 596

1762 № 443, 444

1763 № 444

1764 № 595

1765 № 76

1767 № 10, 277, 658, 659, 660, 749

1769 № 693

1771 № 2, 750

1772 № 118, 750

1773 № 206, 429, 583, 584, 586, 587, 
603, 604, 616
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1774 № 615, 691

1776 № 264, 378, 482, 483, 484, 485, 
486, 487, 495, 527, 528, 529, 549, 
550, 554, 555, 556, 631, 632, 633, 
638, 704, 705

1777 № 572, 685

1778 № 354, 662

1779 № 11, 425, 573

1780 № 354, 420, 425

1781 354, 385

1782 № 354, 425, 689, 752

1784 № 392, 454, 590

1785 № 229, 392, 541

1787 № 43

1788 № 509, 538, 738

1789 № 25, 79, 300, 408, 671, 709, 
710, 764

1790 № 258, 359, 360, 464, 526, 602, 
663, 702

1791 № 351, 441, 532, 589, 614, 671, 
701

1792 № 309, 323, 337, 479, 591

1793 № 578

1794 № 326, 424

1795 № 326, 480

1796 № 311

1797 № 6, 326

1798 № 326, 423, 499

1799 № 44

1800 № 353, 481, 499, 512

1801 № 285, 597, 637

1802 № 236, 594

1803 № 64, 236, 304, 327

1804 № 63, 134, 383, 630, 657

1805 № 57, 297, 540, 557, 748

1806 № 675

1807 № 331

1808 № 713, 757

1809 № 9, 669, 767

1810 № 225, 767

1811 № 210, 223, 322, 380, 500, 725, 
756, 767

1812 № 54, 222, 447, 665, 741, 767

1813 № 107, 192, 344, 640, 760, 767

1814 № 192, 211, 313

1815 № 97, 183, 192, 232, 313, 547, 
712, 777

1816 № 80, 82, 151, 192, 259, 345, 
731

1817 № 5, 82, 303, 306, 345, 367, 
667, 674

1818 № 5, 81, 88, 230, 288, 400, 453, 
667

1819 № 5, 81, 227, 288, 302, 310, 
458, 523, 762, 765

1820 № 403, 524, 533, 606, 667, 686
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1821 № 81, 192, 362, 401, 506, 601

1822 № 50, 92, 145, 231, 254, 448

1823 № 109, 126, 173, 342, 476, 525, 
579, 611, 666, 726

1824 № 81, 126, 207, 233, 268, 421, 
522, 611, 626, 668, 759

1825 № 136, 172, 200, 295, 411, 432, 
434, 440, 508, 611, 723

1826 № 122, 130, 299, 312, 321, 490, 
530, 688

1827 № 186, 299, 334, 335, 477, 489, 
593, 673, 742

1828 № 86, 144, 176, 245, 284, 361, 
571, 599, 645, 683, 687,730

1829 № 35, 81, 98, 99, 153, 270, 379, 
457, 564, 622, 648, 680, 683, 684

1830 № 175, 274, 357, 437, 531, 562, 
575, 582, 740, 763, 784

1831 № 455, 472, 620, 684, 728

1832 № 189, 257, 455, 494, 646, 715

1833 № 60, 61, 119, 126, 161, 
269 382, 417, 455, 560, 592, 634, 
654, 700, 782, 792

1834 № 3, 15, 70, 71, 72, 73, 74, 91, 
110, 156, 160, 238, 239, 308, 456, 
605, 607, 788

1835 № 1, 15, 120, 121, 131, 185, 
293, 329, 395, 427, 639, 717, 739, 
768, 773, 786, 788

1836 № 78, 127, 174, 246, 316, 329, 
388, 390, 416, 491, 505, 565, 600, 
621, 727, 766, 786, 787

1837 № 13, 21, 123, 158, 162, 171, 
179, 213, 242, 243, 246, 252, 296, 
369, 371, 376, 473, 510, 612, 635, 
661, 773, 786, 788

1838 № 37, 39, 45, 114, 117, 159, 
182, 218, 235, 290, 315, 317, 372, 
374, 375, 426, 451, 552, 561, 642, 
735, 751, 753, 779, 786, 788

1839 № 224, 241, 246, 314, 319, 320, 
328, 381, 438, 492, 563, 653, 679, 
722, 769, 779, 788

1840 № 18, 41, 83, 84, 101, 114, 164, 
194, 234, 267, 283, 318, 346, 347, 
348, 363, 377, 386, 460, 471, 475, 
478, 653, 679, 724, 761, 774, 783, 
788

1841 № 7, 8, 14, 33, 35, 66, 164, 196, 
201, 247, 278, 338, 339, 341, 349, 
366, 391, 409, 413, 568, 588, 653, 
681, 718, 737, 771, 779, 781, 783, 
786, 788, 803

1842 № 32, 34, 125, 128, 190, 198, 
217, 255, 298, 324, 384, 396, 419, 
446, 493, 503, 544, 567, 576, 623, 
625, 636, 641, 651, 655, 679, 681, 
682, 690, 779, 781, 783, 788, 794, 
803

1843 № 28, 52, 89, 96, 103, 113, 143, 
169, 199, 221, 260, 266, 333, 338, 
343, 358, 365, 418, 431, 433, 452, 
501, 511, 536, 566, 576, 627, 628, 
664, 699, 707, 721, 745, 758, 779, 
783, 786, 788, 794

1844 № 20, 28, 29, 31, 38, 49, 124, 
163, 202, 249, 262, 271, 272, 281, 
287, 294, 356, 370, 373, 397, 399, 
430, 435, 432, 452, 462, 463, 469, 
498, 535, 542, 650, 653, 694, 706, 
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754, 771, 775, 779, 783, 788, 793, 
802, 803

1845 № 23, 90, 137, 138, 197, 273, 
292, 307, 332, 336, 340, 350, 414, 
428, 449, 459, 465, 466, 467, 469, 
504, 518, 539, 545, 546, 559, 576, 
613, 652, 656, 698, 719, 734, 771, 
775, 783, 788, 793, 796, 798, 799, 
803

1846 № 4, 22, 55, 170, 178, 191, 193, 
261, 279, 291, 394, 398, 402, 404, 
461, 496, 497, 537, 598, 672, 677, 
703, 707, 720, 734, 743, 744, 783, 
785, 788, 789, 795, 799, 800, 801, 
803

1847 № 17, 42, 47, 75, 135, 157, 168, 
253, 280, 282, 732, 743, 783, 803

1848 № 19, 30, 47, 48, 95, 115, 133, 
155, 177, 195, 204, 644, 729, 747

1849 № 16, 36, 40, 77, 85, 132, 220, 
256, 265, 325, 352, 412, 468, 678, 
783

1850 № 59, 95, 142, 146, 364, 450, 
515, 516, 517, 743, 770, 772, 783

1851 № 129, 147, 149, 165, 237, 410, 
519, 551, 574, 670, 736, 783, 790

1852 № 26, 58, 65, 68, 106, 140, 148, 
226, 237, 251, 513, 514, 520, 521, 
548, 581, 610, 643, 783

1853 № 46, 56, 62, 94, 104, 250, 368, 
436, 708

1854 № 100, 102, 184, 188, 240

1855 № 24, 116, 610, 711

1856 № 105, 116, 154, 180, 181, 187, 
212, 520, 534, 580, 780

1857 № 87, 93, 111, 112, 205, 208, 
507

1858 № 214, 219, 694

1859 № 108, 219, 237, 474, 502, 649, 
780, 791, 797

1860 № 67, 219, 228, 244, 406, 543, 
692, 791, 797

1861 № 69, 108, 203, 215, 263, 301, 
305, 415, 439, 647, 780

1862 № 12, 275, 387, 439, 470, 629, 
746, 778

1863 № 216, 330, 407, 439, 608, 716, 
778

1871 № 152

1872 № 139

1874 № 51
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Установи
Бібліотека Імператорського Новоросійського університету (штамп: 
БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА, інвентарний 
номер) № 51, 126, 139, 152, 264, 277, 286, 323, 337, 351, 359, 360, 363, 408, 
441, 443-445, 453, 454, 464, 479, 480, 483, 521, 532, 533, 538, 540, 541, 547, 
557, 577-580, 583-587, 589-591, 602-604, 614, 616, 618, 657-659, 663, 669, 
701, 702, 709, 710, 733, 738, 740, 741, 757, 781, 792 
За Отличные Успехи и БЛАГОНРАВИЕ (штамп сліпого тисн.) № 91
Казанский военный госпиталь (запис) № 63
Магазин Академии наук (?, овальний штамп із зображенням ключа) № 118 
Одеський Рішельєвський ліцей (штамп: ПЕЧ: ОДЕСС: 
РИШЕЛЬЕВ СКАГО ЛИЦЕЯ, інвентарний номер) № 1-47, 49-50, 52-
69, 73, 75-81, 83-96, 98-115, 117-125, 127-137, 139-151, 153-156, 158-229, 
230, 232-239, 240- 285, 287-301, 305, 307-311, 313-319, 321- 336, 338-340, 
342-350, 352-358, 361, 362, 364-370, 372, 373, 379-407, 409-440, 442, 446-
452, 455-457, 458-463, 465, 468-478, 481, 488-494, 496-505, 507-520, 530, 
531, 534-537, 542-546, 551-553, 558-562, 564-576, 579-582, 588, 592-599, 
601, 605-613, 615, 617, 619-630, 634-637, 640-656, 661, 662, 664-668, 670-
700, 703, 706-708, 711-737, 739, 742-753, 755, 756, 758-780, 782-784, 786-
789, 791, 793-802
BIB. MUS. NAT. № 629

Приватні особи
Агровский Иван (власн. запис) № 207
Агровский Александр (власн. запис)  № 207
А. К. (власн. запис) № 223
Альохин Яков Иванов сын из города Соликамск (власн. запис) № 166
Априлов Васил (дарчий напис) № 23
Арсений, митрополит (власн. запис) № 166
Безсонов Петр (дарчий напис) № 24
Бодкевич (?) Николай (власн. запис) № 598
Бусилин Георги Попилиев (власн. запис) № 29
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Буслаев Фёдор Иванович (дарчий напис) № 30
Валуев Дмитрий Александрович (дарчий папис) № 442 
Варсанофий, монах Ставропігійського монастиря (дарчий напис) № 18
Викторов (друк. екслібрис) № 80
Венедикт �осиф (книготорговий ярлик) № 379; див. також Wenedikt
Висаріон, монах Ставропігійського монастиря (дарчий напис) № 18
Вышнеградский Николай Алексеевич (дарчий напис) № 42
Гатцук Микола Олексійович (дарчий напис) № 208
Григорович, сын Ивана Ивановича Григоровича (дарчий напис) № 156
Григорович Виктор Иванович (дарчі написи) № 17, 24, 30, 58, 66, 106, 
118, 151, 156, 209, 219, 254, 349, 421, 457, 469, 502, 714, 716, 770 
Григорович С. К. (власн. записи) № 18, 147, 467
Груић Никанор (дарчий напис) № 53
Даль В.И.(?) (дарчий напис) № 58
Данилов Константин Дмитріевич № 491
Дубровин Иван Васильев (книготорговий ярлик) № 5 
Зеленецкий Константин Петрович (дарчий напис) № 66
И. А. Г. (власн. запис) № 223
Калачов Николай (дарчий напис) № 770
Караџић Вук Стефановић (дарчий напис) № 17 
Каченовский Михаил Трофимович (дарчий напис) № 476
Копанский (?) Иоанн (власн. запис) № 229
Кропива (Кропита ?) А. (власн. запис) № 73
Лавровский Пётр Алексеевич (дарчий напис) № 106
Лазар (власн. запис) № 183
Л. Г. (власн. запис) № 27
Логиновы (власн. запис) № 5
М. А. (власн. запис) № 761
Мажуранич Антун И. (дарчий напис) № 502
Матвковский (?) Михаил (власн. запис) № 209
Михайловский Николай Стефанович (дарчий напис) № 29, 199
Михайловский Θеодор С. (власн. запис) № 213
Нетаев Александр (власн. запис) № 63
Погодин Михаил Петрович (дарчий напис) № 53
Радулов Савва Илиев (дарчий напис) № 199
Рослов Николай (власн. запис) № 209
Сапниап (?) Кирилл (власн. запис) № 166
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Селп (?) (власн. запис) № 637
Сидоров Павел (дарчий напис) № 18
Соколов Авдий Иванович (дарчий напис) № 188
Тѣфеев Кирил Яковлевич (дарчий напис) № 210
Ур. В. (власн. запис) № 648
Успенский Гавриил Петрович (дарчий напис) № 210
Устрялов Н. (дарчий напис) № 42
Федровичъ Степановичъ № 757
Франчрийов Р. А. (власн. запис) № 769
Хаджогло Ангел Николаевич (дарчий напис) № 23 
Чупин Наркиз (власн. запис) № 429
Цилли Эдуард Иванович (дарчий напис) № 188
Шевырев Степан Петрович (дарчий напис) № 219
Шипунов (власн. запис) № 96
Θеодора Димитрій (власн. запис) № 151

Adelung Friedrich (власн. запис) № 713
Aloysius Szent Miklósi O. S. Bened. (власн. запис) № 425
Dobrovský �osef (дарчий напис) № 311
Grimm D. (власн. запис) № 572
Frass �akob (дарчий напис) № 349
Hachorowicz W. (власн. запис) № 421
Hanka Vaclav (екслібрис: Z Hankowych; штамп: Hanka) № 303, 306, 311, 
312, 622
Hebniski (власн. запис) № 585
HRB (?; круглий штамп) № 57
JB (?) (овальний штамп) № 390
Kazłowski Stanisław (власн. запис) № 443
�…lich Mich. (власн. запис) № 792
�ozler Peter (напис у віршах) № 651
�ymmel Nicolai (книготорговий ярлик) № 716
Lewandowski Feliks (дарчий напис) № 432
LIBRARIA COLONNA (штамп) № 488
Lilienthals Theodor Christoph (гербовий екслібрис) № 570
Michatowski Andrzej (власн. запис) № 740
Müller. D. М. (власн. запис) № 289
N. G. [Ніканор Груіч] (дарчий напис) № 53
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Obniski �. (рукописний екслібрис) № 286, 733
Oltelnicianu �onstantin (власн. запис?) № 221
Oukoff (власн. запис) № 27
Philipowsky �oseph № 167
P. �. (cэкслібрис Петера Козлера (?) № 651
Sikorski Antoni (власн. запис) № 198
Szalay Anton (рукописний екслібрис) № 425
Tchorzewski �leotyld (власн. запис) № 432
Vater F. (власн. запис) № 713
Vrabec A. (власн. запис) № 447
Vraz Stanko – див. Frass �akob
Wenedikt (книготорговий ярлик) № 300; див. також Венедикт �осиф
Więckowski Stanislaw (екслібрис) № 454

АHΘ (круглий штамп) № 749
Βούλγαρις Ευγένιος № 750
ζαχαρια πετροвич (?) ΖΠ (овальний штамп із зображенням людини з пером 
у руці, що сидить за столом) № 185
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В. С. Балашева и К°, 1895. 
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avec les noms des auteur, traducteurs et éditeurs ; ac-
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Südosteuropaforschung (Regensburg) / Albert Weber. – 
Teil 2 : Volkskalender, Almanache und �ahrbücher. 
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Παπαδόπουλος-
Βρετός 

Νεοελληνική φιλολογία : ήτοι Κατάλογος των α πό 
πτώσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι εγκαθι-
δρύσεως της εν Ελλάδι βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων 
παρ' Ελλήνων εις την ομιλουμένην, ή εις την αρχαίαν 
ελληνικήν γλώσσαν : [σε 2 τ.] / συντεθείς υπό Ανδρέου 
Παπαδοπούλου Βρετού. – Εν Αθηναις : τγποις Κλι 
Δναλωμασι Λ. Δ. Βιλαρα Β. Π. Λιογμ, 1854-1857.



ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК1 
Аарон Флоріан № 1
Агапит № 2
Аделунг Фёдор Павлович № 3
Аксаков Константин Сергеевич № 4
Алексей Михайлович, цар московський № 209
Алексеев Пётр Алексеевич № 5
Альохін Я. І. с. 70
Анастасевич Василий Григорьевич № 153, 176
Антонович Павел Данилович № 6
Априлов Василий Евстафьевич № 7, 8, 23, 190; с. 56, 63, 64
Артемов Петр № 3
Арцыбашев Николай Сергеевич № 9
Арцимович А. А. с. 59
Афанасьєв Г. Е. с. 24, 25, 27, 29
Байер Готлиб Зигфрид № 10
Беер Феофил Сигер – див. Байер Готлиб Зигфрид
Баймела Іосиф, тип. № 39
Бакмейстер Иван Григорьевич № 11
Баттар Браће, тип. № 779
Бахметьев, тип. № 219
Безсонов Петр № 24
Беккер Павел Васильевич № 12
Белинский Виссарион Григорьевич № 13
Белческу Ніколає – див. Бэлческу Николае
Беляев И. Д. № 772
Бенин Никола Поппетров – див. Неофит Рилски, йеромонах

1 Іменний покажчик відноситься до всього видання. До покажчика увійшли 
персоналії, що знаходяться у розділах 1-2 (крім бібліографічних посилань). 
Курсивом позначені позиції каталогу бібліотеки В. І. Григоровича.
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Бенцельстиерн И. № 57
Бернштейн С. Б. с. 15
Березин И. Н. с. 58
Бернардацці О. О. с. 73
Берон Петър Атанасов № 14; с. 65
Берх Василий Николаевич № 15
Билярский Пётр Спиридонович № 19; с. 20, 23, 27, 40
Білярський П. С. – див. Билярский Пётр Спиридонович
Благовещенский П. Ф. № 16
Богдановський О. М. с. 26, 33, 37, 44
Богішич Б. В. с. 34, 36, 44
Богоев Иван Андреов – див. Богоров Иван Андреов
Богоров Иван Андреов № 20, 32; c. 64
Богоров Іван – див. Богоров Иван Андреов
Бодянский Осип (Иосиф) Максимович № 21, 22, 75, 133, 157; с. 14, 16, 
62, 74
Бодянський О. М. – див. Бодянский Осип (Иосиф) Максимович
Божинка Дамаскин № 110
Болтин Иван Никитич № 25 
Болховитинов Евфимий Алексеевич – див. Евгений, митрополит
Борисов Иван Алексеевич – див. Иннокентий, архимандрит
Браіткопф (Брайткопф, Брејткопф, Braitkopf), тип. № 122, 123, 126, 694 
Брандис Иоаннес № 26
Брікнер О. Г. с. 27, 31, 33
Брун Ф. К. с. 27, 31, 42, 45
Брюс Яков Вилимович № 27
Булах Іосиф с. 26, 27
Булгаков Михаил Петрович – див. Макарий, митрополит Московский и 
Коломенский
Бунзен Карл Иозиас фон № 26
Бурнашев Владимир Петрович № 28
Буркхард фон Пюркенштейн, Антон Эрнст № 27
Бусилин Георги Попилиев № 29; с. 65
Бусілін Георгі – див. Бусилин Георги Попилиев
Буслаев Фёдор Иванович № 30, 31, 387; с. 9
Буслаєв Ф. І. – див. Буслаев Фёдор Иванович
Бэлческу Николае № 796; с. 65
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Васильєвський В. Г. с. 27
Васкидович Емануил № 185 
Вельямінов-Зернов В. В. с. 45
Венелин Юрий Иванович № 24, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 147; с. 63
Венелин Јуриј Иванович – див. Венелин, Юрий Иванович
Венелін Юрій – див. Венелин, Юрий Иванович
Венедикт Й. с. 71
Вержбовська с.  21
Видаковић Милован № 38, 39
Виссарион, епископ Костромской и Галичский № 40
Владисављевић Димитрије № 224
Власьєв М. С. с. 21
Воднік В. с. 68; див. Vodnik Valentin
Войтковський В. М. с. 33
Возаровић Глигориjе-Глиша № 60
Возаровић Григориjе № 55 
Воронцов М. С. с. 56
Востоков А. Х. № 140, 143, 202; с. 74
Враз Станко с. 68;  див. Frass �akob
Вышнеградский Николай Алексеевич № 42
Вэкэрескул Яннакe № 43; с. 65
Вяземський П. П. с. 59
Гаазе (Гаасе) Богумил, сини, тип. № 62, 178; с. 22
Гай Л. с. 67, 70;  див. Gaj Ljudevit
Ганка Ващеслав № 62, 178; с.  69; див. також Hanka Václav.
Ганка В. – див. Ганка Ващеслав
Гатцук Микола Олексійович № 208; с. 71,72, 
Геґель Георг Вільгельм Фрідріх с. 12
Георги Иван Иванович № 44
Георгијевић Герасим, епископ Шабацкий № 45
Гербіній І. с. 71; див. Herbinius �ohannes
Гердер Й. Г. с. 14
Герцен О. І. с. 15
Гинце Х., тип. № 15
Гізель І. с. 71
Глазунов Иван, тип. № 5, 44, 186, 222, 223
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Гликсберг Феофил Николаевич, тип. № 113
Гнедич Николай Иванович № 172
Головацький Я. Ф. с. 30, 32
Головин В., тип. № 216
Голубцов С. П. с. 19, 34, 35, 40
Горлов І. Я. с. 12
Горский Александр Васильевич, протоиерей № 47, 48, 49
Готье Владимир Гаврилович, тип. № 40, 47, 48, 77, 177, 220
Грачев В., тип. № 108, 215
Греч Николай Иванович № 50, 81, 172
Григорович Иван Иванович № 156
Григорович Виктор Иванович № 51, 52
Груић Никанор № 53
Гульянов Иван Александрович № 54
Гундулич І. с. 67;  див. Gundulić Ivan
Гутсманн О. с. 71; див. Gutsmann Oswald
Гуца, Георгий – див. Венелин, Юрий Иванович
Давидовић Димитрије № 55
Давыдов Иван Иванович № 56, 96
Далин Улоф фон № 57
Даль Владимир Иванович № 58
Дамиан А. тип. № 18, 199, 775; с. 64
Даміан А. – див. Дамиан А. тип.
Даничић Ђжура № 59
Делла Белла А. с. 67;  див. Della Bella Ardelio
Денерт И. К. № 57
Денкоглу И. Н. № 36
Дидо (Didot), бр., тип. № 138
Димітрій, архієпископа Херсонський та Одеський с. 29
Диттель В. Ф. с. 58
Добровський Й. с. 69, 74;  див. Dobrovský �osef
Долинский Иван № 118
Дончев с. 24
Драгосављевић, Адам № 61
Дубровин Иван, вид. та книгопродавець № 180, 181
Евгений, митрополит № 63, 64, 186
Едуардс Б. В. с. 51, 73
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Елиад И., тип. № 1
Жернаков Константин, тип. № 28, 113, 195
Живковић Стефан № 211
Завадський М. Р.  с. 73
Зеленецкий Константин Петрович № 66; с. 56
Зеленецький К. П. – див. Зеленецкий Константин Петрович
Иванчо Андреов – див. Богоров, Иван Андреов
Иларион, епископ Макариополски № 162, 163; с. 64
Иларион, митрополит Тернавский № 18
Ильминский Николай Иванович № 69
Иннокентий, архимандрит № 70, 71, 72, 73, 74
Иоаннович Еугений – див. �ovanovicì Evgenije
Іанковић Катаріна, тип. № 169 
Iанковића Павла, вдова № 771
Іконніков В. С. с.  28
Іларіон Макаріопольський – див. Иларион, епископ Макариополски
Іоановић Петар – див. Јовановић Петар
Іоанн Зонара № 75
Јовановић Петар № 771
Јулинац Павле № 76; с. 67
Казанский Петр Симонович № 75
Кайданов Иван Кузьмич № 78
Калайдович К. Ф. № 136, 776
Калачов Николай № 770
Кантемир Дмитрий Константинович № 79
Карагеоргієвич с. 66
Карамзин Николай Михайлович № 80, 81, 82; с. 29
Карамзін М. М. див. Карамзин Николай Михайлович
Карано-Твртковић, Павле № 83, 84
Караджич Вук Стефанович – див. Караџић Вук Стефановић
Карастельов К. І. с. 61
Караџић Вук Стефановић № 17, 85, 86, 85, 87, 117, 129, 126; с. 15, 66, 74
Каркалеки Захария, вид. № 14 
Катерина ІІ, рос. імп. с. 73
Катков Михаил Никифорович № 90, 208
Катранов Н. Д. № 24
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Каулициј Константин № 774
Квинтилиан Марк Фабий № 91
Кёппен Пётр Иванович № 92
Кіммель Н. с. 71
Кипиловски Анастас Стоянович № 78
Кирил, св. с. 17, 22, 25, 36, 73
Кифалов Михаил Райчев № 34
Классовский Владимир Игнатьевич № 93
Клаудий Христоф Христиан, тип. № 6
Княжевич Д. М. с. 56
Княжеський Х. З. с. 56
Козлер П. с. 69; див. також �ozler Peter
Коллар Я. с. 74; див. �ollár �án
Кондратович Кириак № 10
Копаниг Иосиф, тип. № 34
Копітар Є. с. 69; див. �opitar �ernej Bartol
Кондаков Н. П. с. 39, 45, 46
Кораблев С. П. № 94, 187
Королев, тип. № 100
Костыгов Василий Григорьевич № 11
Костырь Николай Трофимович № 95
Котляревський О. О. с. 27
Кочубинський О. О. с. 12, 29, 38, 40, 46, 47
Кошанский Николай Федорович № 96
Краснокутский Александр Григорьевич № 97
Крестович Гаврил – див. Кръстевич Гаврил
Кръстевич Гаврил № 213
Кубарев Алексей Михайлович № 101
Куник, Арист Аристович № 102
Куницын Александр Петрович № 103
Курцбек Иосиф ноблу де, тип. № 43
Кухарський А. с. 21, 22, 44
Лазаревић Стефан, тип. № 38
Лавровский Николай Алексеевич № 104, 105, 106
Лазаревы № 182
Ланген Яков Карлович № 107
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Лауриану Аугуст Требониу (August Treboniu Laurian) № 796; с. 65
Левшин Василий № 79
Левшин Петр Егорович – див. Платон, митрополит
Леонтович Ф. І. с. 46, 48, 49
Лігін В. М. с. 33
Лілієнталь Т. с. 71
Лорбелл Иоанн Вильгельм № 26
Магарашевић Георгије № 109
Мажуранич А. с. 68; див. Mažurani� Antun 
Мажуранич І. с. 68; див. Mažuranič Ivan 
Мажуранич М. с. 68; див. Mažurani� Matija 
Маиор де Дичо-Сынмэртин Петру № 110; с. 65
Майков Аполлон Александрович № 111, 112
Макарий, митрополит Московский и Коломенский № 113
Макаров Михаил Николаевич № 114
Максимович Михаил Александрович № 115, 158; с. 45, 74
Максимович М. О. – див. Максимович Михаил Александрович
Максимович-Амбодик Нестор Максимович № 134
Макушев В. В. с. 32, 37, 38
Мальте-Брюн Конрад № 144
Маркевич О. І. с. 12, 13, 21, 24
Мартеччіні П. с. 67; див. Martecchini Pietro Francesco (Martecchini Petar 
Franu)
Маяр М. с. 37
Мефодій, архієпископ Моравський с. 17
Мефодій св. с. 22, 25, 36, 73
Мечников І. І. с. 33
Миклуцкий Станислав Павлович № 116
Милаковић Димитрије № 115, 773
Миллер Герхард Фридрих № 118
Милованов Георгијевић, Лука № 119
Миловук Јосиф, вид. № 161
Милутиновић-Сарајлија Сима № 120, 121, 122, 123, 124, 161, 162
Миронов М. І. с. 36
Михайловский Стоян Стоянов – див. Иларион, епископ Макариополски
Михневич І. Г. с. 56
Міклошич Ф. с. 15, 23, 69; див. також Miklosich von Ritter Franz Xaver
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Міллер В. с. 49
Модестов В. І. с. 13, 19, 24, 28, 31
Монигетти, тип. № 47, 48
Морошкин Федор № 174
Москальов С. П.  с. 19
Мочульський М. В. с. 62
Мурзакевич Николай Никифорович № 125; с. 56, 64
Мурзакевич М. Н. – див. Мурзакевич Николай Никифорович
Мусін-Пушкін М. М. с. 16, 56, 57, 62, 64
Мустакови, братя № 131
Мэлинеску Иордаки де № 108
Мюллер Й. с. 74; див. Müller �oseph Emile
Невдачин Феофил Павлович № 129
Нейман Иван Егорович № 130
Некрасов І. С. с. 32, 40, 45, 46, 51
Немировський Є. с. 21
Неофит Бозвели – див. Неофит Хилендарец
Неофіт Бозвелі – див. Неофит Хилендарец
Неофит Рилски, йеромонах № 18, 131; с. 15, 64
Неофіт Рильський – див. Неофит Рилски, йеромонах
Неофит Хилендарец № 185; с. 65
Нечаев Василий Петрович – див. Виссарион, епископ Костромской и 
Галичский
Николајевић Георгије № 779
Николићъ, Атанасіє № 128
Никольский Александр № 91
Нитче Луи Готлибович, тип. № 147
Новиков Евгений Петрович № 130, 131
Новиков Николай Иванович, вид. № 79
Његош Петар Петровић № 137
Оболенский Михаил Андреевич № 135,182
Обрадовић Доситеј № 60
Обрадовић Димитрий – див. Обрадовић, Доситеј
Обреновић Єфрем (Јеврем) Теодор, вид. № 84
Обреновић Милош Теолорович № 185
Огнянович, Константин № 138
Олександр II, рос. цар с. 19, 59
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Орбини Мавро № 141
Орбінський Р. с. 31
Осокин, Евграф Григорьевич № 142
Павлов  О. С. с. 46
Павский, Герасим Петрович № 145, 146
Палаузов Николай Христофорович № 147; с. 56, 63
Палаузов, Спиридон Николаевич № 148, 149; с. 56, 63
Палацький Ф. с. 70; див. Palacký František
Палімпсестов І. І.  с. 30
Памво Беринда – див. Памво Берында
Памво Берында № 150; с. 70
Папарігопуло К. с. 45
Пейчинович Кирил № 151
Пелагиħ Васа № 152
Пенкович К. № 20, 34
Перевлесский Пётр Миронович № 154, 155
Петерсон с. 56
Петрановић Божидар № 159, 779
Петрановићь Теодоръ – див. Петрановић, Божидар
Петров М. Н. с. 27
Петров О. Г. с. 58
Петровић Његош Петар, правитель Черногории, митрополит № 160
Петровський Н. М. с. 56, 57
Петрунь Ф. Є. с. 61
Пётр I, імп. рос. № 141
Писарев Стефан № 2
Платон (Левшин П. Є. ), митрополит № 163; с. 63
Претнер Іоанн Н., тип. № 779
Погодин Михаил Петрович № 130, 164
Полевой Владимир Николаевич № 164
Полевий П. М. с. 19, 24, 28
Поликарпов-Орлов, Федор Поликарпович № 166, 167; с. 70
Половцов Виктор Андреевич № 168
Попов Андрей Николаевич № 64, 139
Попов Н. О. с. 47
Попович Райно № 213
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Поповић Јован № 168
Поповић Милош № 170
Порфірій (Успенський) с. 29
Потебня О. А. с. 32
Прейс Пётр Иванович № 171, 218; с. 14
Прейс П. І. – див. Прейс Пётр Иванович
Рагузинский-Владиславич Савва Лукич № 141
Радулов Савва Илиев № 199; с. 64
Раич Иоанн № 173; с. 67, 74
Раїч І. – див. Раич Иоанн
Рейц Александр Магнус Фромгольд фон № 174
Редкин П. Г. № 781
Ридигер Христиан, тип. № 6
Рубель с. 61
Румянцев Николай Петрович № 189
Сабинин С. № 157
Сава Илиевич – см. Радулов Савва Илиев
Сапніан К. с. 71
Сахаров Иван Петрович № 89, 179
Сбоев Василий Афанасьевич № 180, 181
Светић Милош – див. Хаџић, Јован
Свиньин Павел № 98, 99
Селивановский Семён Иоанникиевич, тип. № 92, 97, 130, 136, 144, 202
Селін О. І. с. 32
Семен Александр, тип. № 94, 770
Семен Август Иванович, тип. № 114, 217
Сергєєв О. В. с. 13
Серчевский Евграф Николаевич № 184
Сєченов І. М. с. 32
Симонович П. О. с. 56
Сироїца А. І. с. 56
Скальковський А. О. с. 56
Скворцов Константин № 46
Сленины Иван Васильевич и Яков Васильевич, вид. та книгопродав. № 
81
Сломшек А. с. 69; див. Slomšek Anton Martin
Смирдин Александр № 153, 176
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Смірнов М. П. с. 31, 46, 48, 49
Соколов Авдий Иванович № 188
Соколов І. Д. с. 20, 30
Соколов Николай Иванович № 189
Соловьёв Михаил Александрович № 190
Соловьёв Сергей Михайлович № 191
Соларич П. с. 67
Сопиков Василий Степанович № 192
Сопрон І. К., тип. № 53
Срезневский Измаил Иванович № 193, 194, 195, 196, 197, 780; с. 12, 13, 
14, 74
Срезневський І. І. – див. Срезневский Измаил Иванович
Срезневський М. с. 12
Станиславский Антон Григорьевич № 198
Степанов Николай, тип. № 4, 13, 21, 36, 37, 164
Стефановић Н., тип. № 152
Стојановић П. И. № 771
Стошич Косте № 151
Стоянов Стоян Михайловский – див. Иларион, епископ Макариополски
Строев Сергей Михайлович № 201
Строев Павел Михайлович № 136, 177, 200, 201
Струве Ф. А. с. 23, 31, 33, 42
Суботић Јован № 202, 203
Суворов О. В. с. 73
Таухниц Христиан-Бернгард, фон, тип. № 162
Ţеодосїй (Феодосий, Өеодосїев) Димитрїй тип. № 76, 183; с. 67
Терещенко Александр Власьевич № 204; див. також Terechtchenko Alex.
Тирол Димитрије П. № 33
Титов В. П. с. 57
Тихонравов Константин Никитич № 205
Тихонравов Николай № 108
Толстов Фёдор Андреевич № 92, 136, 200
Толстой Д. А. с. 42
Торжков Д. М. с. 56
Тредиаковский Василий Кириллович № 206
Троянский Александр № 207
Уваров О. С. с. 45
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Уваров Сергей – див. Uvarov Sergej.
Успенский Гавриил Петрович № 210
Успенський Ф. І. с. 11, 43
Фенелон Франсоа де Салињак де ла Мот № 211
Феодосій Дімітрій – див. Ţеодосїй (Феодосий, Өеодосїев) Димитрїй
Філіп з Кіпру с.  71; див. також Philippe de Cypre
Філіповський Й. с. 71
Фойгт Карл Карлович № 212
Фотинов Константин Георгиев № 775; с. 64
Фотінов Константин – див. Фотинов Константин Георгиев
Франклин Бенджамин № 213
Францов Пётр Фёдорович, тип. № 51, 147
Фрасс Я. с. 68; див. Frass �akob
Хаджогло Ангел Николаевич № 29
Хаджич Йован – див. Хаџић Јован
Хаџић Јован № 55, 214; с. 66
Хаџић А. № 778 
Хертел (Ертал, Hertel), тип. № 122, 123, 126
Хлудов Алексей Иванович № 139; с. 38
Хлудов О. І. – див. Хлудов Алексей Иванович
Худяков Иван Александрович № 215, 216
Чезаре А. с. 67
Чемен М. Ф. с. 27
Чертков Александр Дмитриевич № 217
Чойковић Чубр – див. Милутиновић-Сарајлија Сима
Царский Иван Никитич № 177
Цебриков Р. М. № 57
Цитович П. П. с. 48, 49, 51
Шафарик Павел Йозеф № 218; с. 16, 17, 74
Шафіров П. П. с. 47
Шевырев Степан Петрович № 219
Шеппинг Дмитрий Оттович № 220
Шинкай Георгие № 221; с. 65
Шишков Александр Семёнович № 222, 223, 777
Шлецер Август Людвиг, фон № 224, 225
Шлёцер Август Людвиг, фон – див. Шлецер Август Людвиг, фон
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Шмид Антон, тип. № 774
Шнирер Іоанн тип. № 211
Шопен Иван Иванович № 226
Штейнгейль Владимир Иванович № 227
Щербатов Михаил Михайлович № 25
Эртель Василий Андреевич – див. Ertel Vasily Andreevich
Южаков Егор № 228
Южаков С. М. с. 25
Юлінац Павле – див. Јулинац Павле
Юнгман Й. с.  74; див. також �ungmann �osef �akub
Юргевич В. Н. с. 28, 31, 33, 42, 45
Юшкевич Иван Васильевич – див. �uška, �onas
Ягич І. В. с. 16, 37, 40, 47, 48, 49, 50, 51
Яневич-Яневский К. К. № 781
Янкович де Мириево Федор Иванович № 229
Янковић Павле № 771
Ярошенко С. П. с. 48, 49, 51
Яцкевич Ф. И. № 16

Aaron Florian – див. Аарон Флоріан
Adelung Friedrich von № 232, 233
Adelung Friedrich, von – див. також Аделунг Фёдор Павлович
Agapetus – див. Агапит
Ahazel Matija № 451
Alberti Ignatius, тип. № 326
Albrecht Dragutin, тип. № 406 
Aldenhoven, Ferdinand № 544
Almelooven Theodor �ansson van № 392
Alt �acob № 568
Alt Rudolf № 568
Andreä, книгпродавець № 739
Andrea �ohann Philipp, тип. № 248
Angielich Franz № 161
Anton Eduard, тип. № 257 
Appendini Francesco Maria № 235, 236
Appendini Franjo Marija – див. Appendini Francesco Maria
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Arnold, книгопродавець № 364
Aue Hartmann von № 601
Augusti �ohann Christian Wilhelm № 238
Aulus Gellius – див. Gellius Aulus
Aurelius Victor Sextus № 239
Babuki� Vjekoslav № 240, 241
Baraga Friderik Irenej, тип. № 242, 243
Bacmeister �ohann Vollrath – див. Бакмейстер Иван Григорьевич
Bader �akob, тип. № 449
Bagó Martin, тип. № 435, 717, 798 
Ballagi Mór – див. Bloch Moritz
Bălcescu Nicolae – див. Бэлческу Николае
Balz P., книгопродавець № 621
Barb Heinrich Alfred № 244
Barth �on. Ambrosius, тип. № 686
Bartoszewicz Zygmunt № 245
Battara, тип. № 339, 341
Baumgärtner, книгопродавець № 427, 477
Bayer Gottlieb Siegfried – див. Байер, Готлиб Зигфрид
Beaumarchais № 478
Beсker �arl Ferdinand № 246, 247
Becmann �ohann Christoph № 248
Bedeus von Scharberg �oseph № 249
Behr B., книгопродавець № 656
Beimel �osef, тип. № 418
Belle-Vue, вид. № 365
Belnayho, ďeďičou, тип. № 677
Benfey Theodor № 250, 251
Benigni von Mildenberg �oseph Heinrich № 252, 802
Béraud E. G. № 253
Bernardus Augustinus, вид. № 597 
Berington �oseph № 254
Berli� Ignaz Alojzije № 255
Bernhardi �arl Christian Sigismund № 256
Bernhardy Gottfried № 257
Bernolák Antonio № 258
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Besser Wilhelm, тип. № 291, 292 
Bettoni Nicoló № 288
Beyer Carl Friedrich Göschen, тип. № 334, 335
Bianci Gio Battista, тип. № 233
Bilejovský Bohuslav № 259
Binder Robert, тип. № 501 
Blaeu Ioann, тип. № 488
Blancardus Nicolaus № 570
Blaznik �ožef, тип. та книгопродавець № 242, 243, 336, 431, 455, 456, 478, 
600, 653, 672, 724
Blanqui Adolphe-�érôme № 260
Bliweis �anez, тип. № 792
Bloch Moritz № 261
Bockelmann Friderico, тип. № 345
Bogovi� Mirko № 262
Bogusławski Wilhelm № 263
Böhme Adam Friedrich, тип. № 392 
Bojincă Damaschin – див. Божинка, Дамаскин
Bornträger Gebrüder вид. № 736
Borovský �arel Havlíček № 785
Borrosch A., книгопродавець № 562
Boulard Antoine-Marie-Henri № 254
Bragadin Passeri G., тип. № 287
Brandis �ohannes – див. Брандис, Иоаннес
Braumüller Wilhelm тип. № 515, 516, 517, 519, 520
Branicki Franciszek �sawery № 264
Breitkopf, вид. та тип. № 694 
Brinckmeier Eduard № 265
Brli� Ignjat Alojzije № 717
Brockhaus F. A., вид. № 250, 251, 490, 507, 544, 611, 612, 692, 707, 746
Brüschckianis, тип. № 620
Buchon �ean Alexandre № 266, 267, 283
Bucon – див. Buchon, �ean Alexandre
Bülow �., книгопродавець № 745
Bunsen �arl �osias Freiherr von – див. Бунзен, Карл Иозиас
Burckhard von Pürckenstein Anton Ernst – див. Буркхард фон Пюркенштейн 
Антон Эрнст
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Butrymowicz � W. № 614
Buttmann Philipp �arl № 268, 269
Cabasilas S. № 289
Calve �ohann-Gottfried, вид. та книгопродавець № 309, 311, 457, 535, 606, 
720, 783
Camesin, книгопродавець № 447
Čaplovič �án № 270
Carrara Francesco № 271, 272, 273
Carrara Frano – див. Carrara, Francesco
Catherine II, imp. de la Russie № 277
Cattalinich Giovanni № 278
Čejka �. R. № 790
Čelakovský František Ladislav № 279, 280
Čerwenák Benjamin Prawoslaw № 281, 294
Cesare Adolfu, вид. № 297
Cherbuliez, вид. № 328
Cherubini Francesco № 233
Chmela �osef № 239, 343
Chodakowski Zorian Dołęga – див. Czarnocki Adam
Chowanek – див. Chowanetz
Chowanetz �oseph № 282
Gjubranovich – див. Čubranovi�, Andrija
Coleti, тип. № 499
Condillac Étienne Bonnot de № 285
Conon von der Gabelentz Hans № 707
Contarini Pietro № 287, 288
Coquebert W., тип. № 260
Cotta �. G., книгопродавець № 361, 610, 791, 797
Csaplovics �ohann von – див. Čaplovič, �án
Čubranovi� Andrija № 290
Čuli� Matija № 297
Curtius Georg № 291, 292
Crusius Martin № 289
Crusius Siegfried Lebrecht, тип. № 713 
Czarnocki Adam № 293
Czartoryski Adam �azimierz �oachim Ambroży Marek № 541
Czech �ozef, вид. № 357, 363
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Dąbrowski Wiktor, тип. № 741
Dalin Olof von – див. Далин, Улоф фон
Decker George �acob, тип. № 572, 573
Deckmann E., вид. № 305
Degen �oseph Vincent, вид. № 326
Della Bella Ardelio № 296, 297
Demarchi-Rougier, тип. № 598
Demidov Anatolii Nicolaevitch, вид. № 324
Deno �.-H., тип. № 474
Desre Auguste, вид. № 267
Derache A., книгопродавець № 496
D’Esclot Bernat № 283
Didot Firmin, frères, тип. № 253, 637
Didot P., тип. № 637
Didot – див. також Дидо
Dietrich Franciscus № 301
Dieterich �ohann Christian, тип. № 353
Dittrich �osef Petr Václav № 259
Dlabač Bohumír �an № 302, 303, 304
Dlabacž  Gottfried �ohann – див. Dlabač, Bohumír �an
Dłużniewski Marceli № 305
Dobrovský �osef № 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 448
Doll, тип. № 331
Dmochowski Franciszek �sawery № 458
Dorner �oseph von № 314
Drakenborch Arnold № 693
Drechsler Friedrich, тип. № 232 
Dümmler Ferdinand, тип. № 564, 575
Dunder Venceslav �uraj № 416
Dunin-Borkowski Stanisław № 605
Duofour Piotr, тип. № 454, 482, 483, 485, 486, 532, 556, 614, 660, 663, 710
Đurđevi� Ignjat № 319
Đurkovečki �osip № 321
Dworzecki-Bohdanowicz �an Piotr № 322
Dyk, тип. № 238
Ebner, вид. № 683, 684
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Eckermann �arl № 325
Eckhel �oseph Hilarius von № 326
Eder �ózef �ároly № 327
Edlen von �leinmayr Ferdinand, вид. та тип. № 715
Eger Leopold, тип. № 508, 688, 725
Eggers, книгопродавець № 492, 493
Ehrlich Friedrich, книгопродавець № 409 
Eichhoff Frédéric Gustave № 328
Eichhorn �arl Friedrich № 329
Einhardus № 330
Eiselein �osua № 365
Elwert N. G., тип. № 301
Enders, тип. № 400, 622
Endteri �oachim Balthasar, тип. № 276 
Engel �ohann Christian von № 331
Erben �arel �aromír № 332, 576
Ernesti August Wilhelm № 693
Ertel Vasily Andreevich № 333
Eydziatowicz Dominik № 337
Eyriès �ean-Baptiste Benoît № 253
Fabianih Donato № 338, 339, 340, 341
Fénelon François de Salignac de La Mothe – див. Фенелон Франсоа де 
Салињак де ла Мот
Ferstl Franc (Ferstl Fránz), тип. та книгопродавець № 459, 536, 654
Fetterlow �osef z Wildenbrunnu, тип. № 666
Filipovi� Heldentalski Adam № 342
Flavius Valerius Constantinus – див. Κωνστάντιος
Florus Lucius �ulius № 343
Fort L., книгопродавець № 295
Fraehn C. M. – див. Frähn, Christian Martin �oachim
Frähn Christian Martin �oachim № 344, 345
Franta Šumavský �osef № 346
Franckh, вид. та книгопродавець № 729
Franklin Benjamin – див. Франклин, Бенджамин
Franz �ohann Georg Friedrich № 347 
Franz, вид. № 368
Frass �akob № 348, 349, 350
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Friese Christian Wilhelm № 351
Fritsch Caspar, тип. № 509 
Froebel, вид. та тип. № 732
Fröhlich Rudolph von № 241
Fuchs August № 352
Gaertner Rudolf, вид. № 358
Gaius Sallustius Crispus – див. Sallustius Gaius Crispus
Gaius Velleus Paterculus – див. Velleius Paterculus Gaius
Gaj Ljudevit, вид. № 237, 240, 262, 298, 315, 348, 349, 370, 373, 404, 467, 
566, 682, 697, 711, 718, 786, 794
Gajger �oshef, книгопродавець № 336
Gatterer �ohann Christoph № 353
Gebauer �ohann �acob, тип. № 662 
Gebhardi Ludewig Albrecht № 354
Gedike Friedrich № 572, 573
Geibel �arl, вид. № 261
Gelehrten Mehren № 683, 684
Gellius, Aulus № 356
Georgi �ohann Gottlieb – див. Георги, Иван Иванович 
Gérando Auguste de № 356
Gerold Carl, тип. № 249, 476, 506, 601, 687 
Gerold Sohn, тип. № 643
Gerold �arl, Sohn, тип. № 244
Gibbon Edward № 357
Gide, книгопродавець № 646
Giesebrecht Ludvig № 358
Gieszkowski Stanisław, тип. № 491, 534 
Ginammi Marco, тип. № 404
Giorgi Ignazio Bernard – див. Đurđevi�, Ignjat
Gjurkovechki �osef – див. Đurkovečki, �osip
Gjurian Ivan № 799
Glücksberg Th., вид. та тип. № 648
Goetze Peter Otto von № 361
Goldoni Carlo № 362 
Gondole Giva Sciscka – див. Gunduli� Šiško
Gorischek Carol, тип. № 275
Gostovinski A. N. – див. Nemči� Gostovinski Antun
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Gött �ohann, тип. та вид. № 623, 797
Grabowski Ambroży № 363
Grässe �ohann Georg Theodor № 364
Grebl A. I., тип. № 480
Gredner, тип. № 643
Greiner �ohann Lorenz, тип. та книгпродавець № 654, 727
Grenzius Michael Gerhard, тип. № 594
Grimm �acob № 364, 421
Grisebach August Heinrich Rudolph № 366
Gröll Michał, тип. № 349, 408
Grotefend Georg Friedrich № 366
Gumprecht Th., тип. № 716
Grund Leopold, тип. № 275
Guenther Friedrich �oachim № 368
Gunduli� Ivan № 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
Gundulich Giv Fran – див. Ivan Gundulicì 
Gunduli� Šiško № 377
Gunduli� Šišmundo – див. Gunduli� Šiško
Günther Ernest, тип. та вид. № 552, 588
Gurowski Rafał № 378
Gutsmann Oswald № 300, 379
Gyurian �an (Ivan), тип. № 435, 717
Haase Bohumila, synowé, тип. № 747
Haase Gottlieb, тип. № 231, 302, 303, 304, 310, 522, 523, 524, 525
Haase Gottlieb, Söhne, тип. № 306, 312, 440, 560
Hachette L., тип. № 510
Hahn, тип. № 330, 640
Hallervord Martin, вид. № 389
Halmann Franciscum, тип. № 695, 696
Hammer-Purgstall �oseph von № 380
Hanka Václav № 307, 308, 381, 382, 401, 457, 628, 666, 667, 668, 742; див. 
також Ганка Ващеслав
Hanke von Hankenstein �ohann Nepomuk Aloys № 383
Hanuš Ignác �an № 384
Hanusch Ignaz �ohann – див. Hanuš, Ignác �an
Harles Theophilus Christophorus № 385
Härtel, вид. та тип. № 694
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Hartleben C. A., вид. № 634
Hartman, книгопродавець № 344
Hartmann Adam Samuel № 442
Hartmann C. H. F., тип.  № 472
Hartung �ohann Adam № 386
Hartung, вид. та тип. № 295, 512
Hattala Martin № 387
Haubenstricker, вид. № 683, 684
Havlíček Borovský �arel № 785
Havliček Ivan № 404
Hayn, тип. № 316
Háze Bohumil, тип. № 381, 667, 785 
Háze Bohumil, synů № 801
Haze, тип. № 401 
Heinze G., тип. та вид. № 642
Helcla Ant. Zyg., вид. № 293
Hellich �oseph № 719
Hene Franz Xaver (Bishop of Dulcinea) № 388
Hennig, книгопродавець № 299
Hennin Heinrich Christian de № 695
Henricpetri Sebastian, тип. № 290 
Herberstein Sigmund von № 630
Herbinius �ohannes № 389; с.
Hermann �arl Friedrich № 389
Herrl, книгопродавець № 313
Hermann �oh. Christ., тип. № 246
Hesselberg Heinrich Friedrich Ludwig № 390
Hezel Wilhelm Friderich № 391
Hilarius Heinrich № 572
Hilscher P. G., книгопродавець № 489, 571, 593
Hinrichs, книгопродавець № 492
Hippocrate № 393
Hirschfeld Emil, вид. № 315
Hirschvogel Augustin № 630
Hochmeister Martin, вид. № 327, 387
Hochmeisrer W. von, вид. та тип. № 802
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Holli Gán – див. Holly �án
Holly �án № 395, 627
Homer № 396, 397
Horvát István № 398, 399
Horvát, Stephan von – див. Horvaìt, Istvaìn
Hupel August Wilhelm № 400
Iken Carl �acob Ludwig № 334
Ili� Oriovčanin Luka № 402
Irenèo della Croce № 403
Issakoff �., вид. № 746
Ivaniscevich Ivan – див. Ivaniševi�, Ivan
Ivaniševi� Ivan № 405
Jablonský Boleslav – див. Tupyì �arel Eugen
�äck �oachim Heinrich № 683, 684
�aki� Antun, тип. № 470 
�andrich Matija № 361
�arnik Urban № 715
�elink �ana �rs., тип. № 626
�eřábkov �., тип. № 790
�ezbera František �an № 407
�ezierski �acek № 408
�ordan �an Petr № 409
�oannovics Eugenio – див. �ovanovicì, Evgenije
�ordan �. P. – див. �lácel, František Matouš
�ovanovi� Evgenije № 410
�ungmann �osef �akub № 393, 411, 412, 413, 414
�uška �onas № 415 
�ači� Andrija – див. �ači�-Mioši� Andrija
�ači�-Mioši� Andrija № 416, 417
�acich Andrija – див. �ači�-Mioši�, Andrija
�adavý �an № 418
�ampeljk František Cyril № 419
�andler Pietro № 795
�anižli� Antun № 420
�anislich Antun – див. �anižli� Antun
�ant Immanuel № 481
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�aradži� Vuk Stefanovi� № 421
�aši� Bartolomej № 422
�assich Bartolomej – див. �aši� Bartolomej
�astelic Miha № 455, 456
�asteliz M.  – див. �astelic Miha
�atanči� Matija Petar № 423, 424
�atancsich Petro – див. �atanči�, Matija Petar
�atona Istvan № 425
�atona Stephano – див. �atona, Istvan
�aznači� Ivan Antun № 426
�ek �ožef № 431
�ettembeil G. F., тип. № 247
�ind �arl Theodor № 334, 427
�ind Theodor № 768
�lácel František Matouš № 428
�leemann Nikolaus Ernst № 429
�leinbub, тип. № 643
�leinmayer Ignaz Aloys, von, вид. № 300, 782, 792
�leinmayr Ferd. Edlen v., тип. № 378
�lemens �anez Nepomuk, тип. та книгопродавець № 242, 688
�nexevich Stipan, тип. № 341
�ober I. L., тип. № 439
�ochanowski �an № 432
�oepf Ioann Georg, тип. № 425 
�öhler �arl Franz, тип. № 398
�ollár �án № 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439
�olowrat-Liebsteinsky Franz Anton Graf von № 440
�ołłątaj Hugo Strumberg № 441
�omarzewski �an Chrzciciel № 541
�omenský �an Amos № 442
�onarski Stanisław № 443, 444, 445
�onečný �ohann Nepomuk № 446
�önig H. B., вид. та тип. № 475, 643, 644
�opitar �ernej Bartol № 447, 448, 449
�orn �osef Ferdinand Friedrich № 450
�orn Wilhelm Bogumił, тип. № 432 
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�ornel ze Všehrd, Viktorin – див. Wsehrd, Viktorin �orneli ze
�orytko Emil № 653
�otzebue August Friedrich Ferdinand № 452
�ożuchowski Aleksander № 453
�rajewski Dymitr Tadeusz № 454
�rasicki Ignacy № 458
�raus Io. Paul, тип. № 392
�rausse, тип. № 400 
�rausz �ohann Paul, вид. № 429
�rempl Anton № 459
�ristijanovi� Ignjat № 460
�riztianovich Ignaz – див. �ristijanovi� Ignjat
�ronberger Antonjn, книгопродавець № 23, 332, 413, 414, 497, 559, 625, 
668, 699, 719, 737
�ronberger’s Witwe, книгропродавець № 561, 655
�ruse Friedrich �arl Hermann № 461
�rusius Siegfried Lebrecht, тип. № 691
�rütchten Hermann Ioseph, вид. № 596
�saver Frančisko № 335
�uhn Franz Felix Adalbert № 465, 466
�ukuljevi� Sakcinski Ivan № 238, 467, 697
�unik Ernst-Eduard № 468, 469
�uppitsch Matth., тип. № 449
�urelac Fran № 470
�urzbocken �oseph № 615
�rzyżanowski Adrian № 462, 463
�rzywkowski �an № 464
Lajkam Andréj № 789
Lajkam Andréj, nasledniki, тип. № 651
Lambl Vilém Dušan № 504
Landerer Ioannis Michaelis, тип. № 258
Landolt �an Samuel, тип. № 442
Langenhem, тип. № 569
Laupp H., тип. № 681
Laurian August Treboniŭ № 471, 796; див. також Лауриану Аугуст Требониу
Legis-Gluückselig Gustav Thormod № 472, 473
Leitmeritz, вид. № 473 
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Lelewel �oachim, № 474, 582
Leon �anes, тип. № 652 
Lersch Laurenz № 475
Leon �anes, тип. № 451 
Liesching Samuel Gottlieb, вид. № 613
Linde Samuel Bogumil № 476
Lindner David �onathan № 477
Linhart Anton Tomaž № 478
Linowski Aleksander № 479, 480
Lindemann Fridericus № 579
Liška Antonín № 396
Loebe �ulius № 707
Longolius Paulus Daniel № 354
Lorbell �ohann Wilhelm – див. Лорбелл Иоанн Вильгельм
L’Orme Hopferi de, тип. № 681
Lubomirski Stanisław № 482, 483, 484, 486, 487
Lucio Giovanni № 488, 619
Lucius �ulius Florus – див. Florus Lucius �ulius 
Lüdemann Wilhelm von № 489, 490
Łukaszewicz Lesław № 491
Łukaszewski �sawery F. A. E. № 548, 581
Maciejowski Wacław Aleksander № 492, 493 
Magda Pál № 494
Maior Petru – див. Маиор де Дичо-Сынтмэртин Петру
Małachowski Mikołaj № 495
Mallefille Léonce № 496
Mălinescu Iordachi de – див. Мэлинеску Иордаки де 
Malý �. B. – див. Malyì �akub �osef Dominik
Malý �akub �osef Dominik № 497, 498
Marcinowski A., вид. № 245, 458
Maltebrun (Malte Braun) Conrad – див. Мальте-Брюн Конрад
Martekin Antun, тип. № 675
Marcus Adolph, тип. № 649
Marcus Fabius Quintilianus – див. Квинтилиан Марк Фабий
Marin Carlo Antonio № 499
Martecchini Antonio, тип. № 236, 417
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Martecchini Pietro Francesco (Martecchini Petar Franu), тип. № 235, 296, 
319, 320, 368, 370, 371, 373, 374, 375, 426, 563
Mattiesen С. , тип. № 127, 164, 708
Mareni�, тип. № 352, 539, 627
Matthäi Christian Friedrich von № 500
Mattiesen С. , тип. № 129, 165
Maurer, книгопродавець № 674
Mauritius Anton № 501
Mayregg Cajetan von, книгопродавець № 307, 308
Mažurani� Antun № 502, 503; с.
Mažuranič Ivan № 298; с.
Mažurani� Matija № 504; с. 
Mci �. �., книгопродавець № 350, 444, 532, 614, 663, 710
Medau C. W. , тип. № 473
Meidinger Heinrich № 505
Meidinger �ohann Valentin, тип. № 505
Mekitaristah O. O., тип. № 650
Mielcke Christian Gottlieb № 481, 512
Meinert �oseph Georg № 506
Merklas Věnceslav № 324
Merleker �arl Friedrich № 507
Merlo G. B., тип. № 337, 339
Metelko Franc Serafin № 431, 508
Meusel �ohann Georg № 509
Michelet �ules № 510
Michelsen Conrad № 511
Mielcke Christian Gottlieb № 512
Miklosich von Ritter Franz Xaver № 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 
521
Mikloušic Toma № 361
Millauer Maximilian Xaver № 522, 523, 524, 525
Millikowski �oh., вид. № 383
Młodziejowski Andrzej Mikołaj Stanisław № 527, 528, 529
Mokronoski Andrzej № 590
Monath Peter Conrad, тип. № 619
Mosbach August № 548, 581
Mohr �. C. B., книгопродавець № 389
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Möller �ohannes № 531
Morski Onufry № 532
Mostowski Tadeusz Antoni № 533, 540, 557
Muczkowski �ózef № 534
Müller Gerhard Friedrich – див. Миллер Герхард Фридрих
Müller �oseph-Emile № 535
Münnich Guiliemus № 648
Muntaner Ramon № 283
Murko Anton �ohann № 536, 654
Musi Peter № 537
Mylius, книгопродавець № 269
Naruszewicz, Adam Stanisław № 540, 541
Nauck Godofr. Carol., книгопродавець № 465, 466, 531
Nebeský Váslav Bolemír № 542, 783
Nehring Władysław № 543
Neigebaur �ohann Daniel Ferdinand № 544
Nemči� Gostovinski Antun № 545
Nessel Daniel de № 276
Nesselmann Georg Heinrich Ferdinand № 546, 736
Neureutter Martin Budislaw, тип. № 642
Nicolai Friedrich, вид. № 346, 712
Nicolini Domenico, тип. № 609
Niemcewicz �ulian Ursyn № 547
Niesiołowski �ózef № 549, 550
Nisius �oannes, тип. № 388
Nork Friedrich – див. �orn �osef Ferdinand Friedrich
Ogiński Andrzej № 554, 555
Ogiński Michał �azimierz № 556
Oertel B. – див. Ertel Vasily Andreevich
Ohryzki �ozafat, вид. № 263
Oliveti, тип. № 271, 273
Oosterwyk �ohannes van, тип. № 695 
Orbin, Mavro – див. Орбини Мавро
Orzechowski Stanisław Okszyc № 557
Ostein Leonhard, тип. № 289 
Otto Everhard № 558
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Palacký František № 234, 559, 560, 561, 562, 783, 784
Palmoti� �unije Džono № 563, 717
Palmotic Gjono Gjoro – див. Palmoti� �unije Džono
Papsch �., тип. № 272, 795
Passow Franz Ludwig �arl Friedrich № 564 
Passow �arl Friedrich Rudolf № 565
Paternolli, тип. № 317
Pavleti� �a�im № 566
Petsch August, тип. № 700
Pertz Georgius Heinricus № 330
Petter Franz № 568
Peucer Daniel № 569
Philippe de Cypre № 570
Philippi �arl Ferdinand № 571
Pindar № 572, 573
Piperata Bernar, тип. № 278
Pirch Otto von № 575
Plater, �azimierz �onstanty № 578
Plautus Titus Maccius № 579
Pol, Wincenty № 580
Poniatowski Stanisław August № 586, 587
Poniński Adam № 583, 584
Popliński �an № 552, 588
Pöschmann Georg Friedrich von № 594
Pospjšil �an Host., тип. № 239, 419, 690, 742
Pospjšil �aroslaw, тип. та книгопродавець № 349, 498, 504, 542, 721, 722 
Potocki �an, тип. № 358, 359
Potocki Roman Ignacy № 589
Potocki Stanisław �ostka № 590
Potocki Stanisław Szczęsny № 591
Pott August Friederich № 592
Pölitz �arl Heinrich Ludwig № 593
Pray György № 595, 596, 597
Preradovi� Petar № 598
Presl �an Swatopluk № 599
Prešeren France № 600



Іменний покажчик 473

Primisser Alois № 601
Publius Cornelius Tacitus – див. Tacitus Publius Cornelius
Puchmajer Antonín �aroslav № 606
Rakowiecki Ignacy Benedykt № 607
Radziwiłł Michał № 583, 584
Rakovac Dragutin № 567, 794
Ramusio Girolamo № 609
Rank �osef № 608
Rannusio Paolo № 609
Rapp �arl Moriz № 610
Raumer Friedrich von № 611
Raumer Rudolf von № 612, 613
Rayferl, тип. № 526
Reich, тип. та книгопродавець № 353, 693
Riedel Adolphus Fredericus �oannes № 620
Reimer G., тип. № 421, 546
Relkovich Mathias Anton № 615
Renger, вид. № 673
Renn Antonín, тип. № 386 
Reusch Erhard № 619
Reutz Alexander Magnus Fromhold von – див. Рейц, Александр Магнус 
Фромгольд фон
Rey Marc Michael, тип. № 624
Rhesa Ludwig �edemin von № 295
Rinne �ohann �arl Friedrich № 621
Ritter von Rittersberg �ohann № 622
Riwnač Frant., книгопродавець № 234, 331, 412, 413, 414, 497, 559, 625, 
655, 698, 699, 719, 737, 743
Rohrmann Peter, вид. № 446
Rohlíček, тип. № 608
Ross Georg von № 732
Rousseau �ean �acques № 624
Ruhig, Philipp № 481
Rukavina Ljubački Ilija № 452, 539
Rukavina von Liebstadt Elias № 627
Ruprecht, тип. № 329, 365
Ryx Franciszek № 541
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Rzesiński �an �anty Hieronim Stefan № 356
Rzewuski Seweryn № 631, 632, 633
Sabolovi� Antun № 650
Šafářik Pavel �ozef № 234, 275, 324, 438, 535, 634, 635, 636, 642
Sallustius Crispus Gaius № 637
Sanguszko Hieronim �anusz № 638
Sauerländer �ohann David, вид. та тип. № 735
Schäfer Gottfried Heinrich № 642
Schaler �. E. von № 551
Schaumburg Carl, тип. № 378
Schelz Thedor № 641
Schiller �ohann Christoph Friedrich von № 642
Schleicher August № 643, 644
Schletter Siegmund, вид. № 548, 581
Schlichthorst Hermann von № 352
Schleicher August № 643
Schlözer August Ludwig von – див. Шлецер Август Людвиг фон
Schlüssel G., книгопродавець № 551
Schmid Anton, вид. та тип. № 448
Schmidt H. W., тип. № 351
Schmitzdorf H., вид. № 333
Schneller �ulius Franz Borgias № 645
Schöll Maximilian Samson Friedrich № 646
Schulbücher �. �., вид. № 430
Schumann �. С., viduam, тип. № 129, 165, 708
Schwenck �onrad № 735
Schwetschke C. A., тип. № 265
Schwetschke E. U., тип. № 325
Sennewald, книгопродавець № 493
Sěmbera Alois Vojtěch № 647
Sennewald Gustaw, вид. № 734
Sextus Rufus № 648
Severin Friedrich, вид. № 460
Sextus Aurelius Victor – див. Aurelius Victor Sextus
Sienkiewicz �arol �azimierz № 740
Sievers, тип. № 608
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Simrok �arl № 649
Şincai Gheorghe – див. Шинкай Георгие
Šlaker �anez Nepomuk № 430
Slomšek Anton Martin № 651, 652, 789; с.
Smetana �osef František № 655
Šmjd Antonjn, тип. № 676 
Smith Caspar Wilhelm № 656
Smoler �an Arnošt № 279, 551
Śniadecki �an Chrzciciel Władysław № 657
Sołtyk �ajetan Ignacy № 658, 659
Soutzo Nicolas – див. Suţu Nicolae
Sosnowski �ózef № 660
Špachta Dominik Alois № 661
Špinka Wáclaw, вид. та тип. № 661, 803
Spittler Ludwig Timotheus von № 662 
Spruny �ohann (Spurny �an), вид. та тип. № 345, 395, 635, 703
Staedler Gustav Leopold № 664
Stanič, Valentin № 317, 530
Starčevi� Šime № 665
Starcsevich Shime – див. Starčevi� Šime
Stargardt �oseph Abraham № 716
Staszic Stanisław № 669
Steinmann �ohann Friedrich № 670
Steffenhagen �ohann Fried., тип. № 390, 399, 671, 730 
Stein �o. Adam, вид. № 384
Stender Gotthard Friedrich № 671
Stojan Mihael № 672
Strahl Philipp № 673
Stránský Antonjn № 690
Straširypka Antonin, тип. № 411
Strauss Ant., тип. № 605
Strejc �iří № 742
Stricker Wilhelm № 256
Stroev P. M. № 284; див. також Строев Павел Михайлович
Stuhr Peter Feddersen № 674
Stulli �oakim № 675
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Štúr �arol № 676
Štúr Ludeít Velislav № 677
Suppan Franz (Suppan Ferencz, Suppan Franjo), тип. № 255, 402, 460, 567, 
639, 679, 786, 787, 788, 800
Surowiecki Wawrzyniec �. № 293
Suţu Nicolae № 678
Švear Ivan № 679
Svoboda Václav Alois № 457
Sybel Heinrich, von № 791, 797
Tacitus, Publius Cornelius № 680
Tafel Gottlieb Lukas Friedrich № 681
Tarnski Ivan № 682
Taube Friedrich Wilhelm von № 685
Tennemann Wilhelm Gottlieb № 686
Terechtchenko Alex № 274
Teplitz, вид. № 473
Teubner �oh. Mich., тип. № 558
Thome Wilhelm, вид. № 664 
Titze Franz Niklas № 342
Titus Maccius Plautus – див. Plautus Titus Maccius 
Thielen Maximilian Friedrich von № 687
Thierryn W. H., тип. № 252
Thomas von �empen № 688, 689, 690
Thunmann �ohann № 691
Tischendorf Lobegott Friedrich �onstantin von № 692
Titus Livius № 693
Tkalac Ignjatijevi� Imbro № 694
Tollius �acobus № 695, 696
Tolstoy Theodor № 285
Tomáš �empenský – див. Thomas von �empen
Tomazeo Nikola № 697
Tomek Wácslaw Wladiwoj № 698, 699
Tomíček �an Slavomír, вид. № 436
Trattner �oannes Thomas, тип. № 595
Trattner Mathie, тип. № 321
Trattner-�árolyiho �. M., тип. № 438
Trattner-�arolyi Istvan, тип. № 294, 433
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Trautwein T. № 511
Trendelenburg Friedrich Adolf № 700
Trübner, вид. № 746
Tupý �arel Eugen № 703
Turski Feliks Paweł № 704, 705
Tyl �osef �ajetán № 706
Überreuter Georg, тип. № 723
Ulfilas, episcopus Gothorum № 707
Unger �ozef, тип. № 462, 463, 734
Uvarov Sergej № 708
Užarevič �akov № 298
Văcărescul Ianache – див. Вэкэрескул Яннакe
Valentinelli Giuseppe № 711
Vandenhöck (Vandenhoeck), тип. № 329, 365
Vater �ohann Severin № 421, 712, 713
Veidman – див. Weidmann
Velleius Paterculus Gaius № 714
Venedikt Alberti A., вид. № 410
Verbanči� Slavoljub № 799
Vetterl z Wildenbrunu (Vterlowé �ozef), тип. № 259, 599
Vida Marco Gerolamo, vescovo d’Alba № 717
Vierling Io. Gottlieb, вид. № 354
Világosváry Thomas № 718
Vlček �an B. �osef – див. Wlčkowský �an
Vocel �an Erazim № 719, 720, 721, 722, 783
Vodnik Valentin № 723, 724, 725
Voigt �ohannes № 726
Voigt Leopold, тип. № 276 
Volkmer Leopold № 727
Vorrentrapp Franz, тип. № 366, 731
Vos Gerrit �anszoon – див. Vossius Gerardus
Vossius Gerardus № 714
Vraz Stanko – див. Frass �akob
Vrťátko Antonín �aroslav № 629
Vsevolojsky N. S., тип. № 499
Vukotinovi� Ljudevitu № 567
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Waga Teodor № 728
Wařko �an August, тип. № 279
Water Guilielmum van de, тип. № 696 
Weber �oh. �acob, вид. № 768 
Weber Wilhelm Ernst № 729
Weber S. Ludwig, тип. № 270, 561
Węcki �., тип. № 582
Weidmann Erben, тип. № 353
Weidmann, книгопродавець № 51, 693
Weis Gasparo, тип. № 403, 665
Wellig Arnold Gottlieb № 730
Weingand Ioann Michaell, тип. № 425 
Wenck Helfrich Bernhard № 731
Wendt Amadeus № 686
Wenedikt �oh., тип. № 241 
Wsehrd Viktorin �ornelize № 737
Weygand, книгопродавець № 494
Wigand C. F., тип. № 314
Wigand, Georg, тип. № 318, 397
Winiker Carl, вид. № 744, 798 
Wlčkowský �an № 395
Wocel �oh. Erasmus – див. Vocel �an Erazim
Wohlfart �oh. Christian, вид. № 570
Wójcicki �azimierz Władysław № 734
Wüstemann Ernst Friedrich von № 299
Xylander �oseph Ritter von № 739
Zaborowski Tymon № 740
Zajączek �ózef № 741
Zalokar �anez № 688
Zap �arel Vladislav № 743
Zawadzki �ózef, тип. № 322, 728
Zawadzki Piotr, тип. № 464
Zlatagorskoï E. № 746
Zeleny Vácslav № 439 
Ziak Vinzenz Paul № 744
Zieńkiewicz Romuald № 574
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Zinnow Ferdinand № 745
Župan Fr., тип. № 503
Żupański �an �onst. № 543 
Zymelowicz M., тип. № 574

Ασκληπιαδου Μιχαήλ № 761
Αθανάσιος Γ. Κωνσταντάς № 751
Βαλμπάουμ Φριδ. № 758
Βιτώρια του Κωνστ. Καστόρχη, тип. № 769
Βούλγαρις Ευγένιος № 750
Γλυκεί Νικολάω τω εξ Ιωαννίνων, вид. № 749, 752, 755
Γλυκύς Νικόλαος – див. Γλυκεί Νικολάω τω εξ Ιωαννίνων
Γρουνδ Λεοπόλδος, тип. №756
Δαβιδοβίκη Δημητρίω, тип. № 762
Δωρόθεος, μητροπολίτης Μονεμβασίας № 749
Εβεράρτου Ι. Μ., тип. № 767
Ηλιάδου, тип. № 751
Θεοδοσίω Πάνω τω εξ Ιωαννίνων, тип. № 759
Κάλλας Παναγιώτης № 753
Κομνηνός Ιωάννης № 755
Κορομηλάς Ανδρέας, тип. № 766
Κρομμύδας Γεώργιος № 756, 757
Κύριλλος, ο εκ Σμύρνης № 758
Κωνσταντάς Αθανάσιος Γ. № 751
Κωνστάντιος № 759
Λαζάρου Νικολάω, пер. № 764
Λιβάνιου Eμμανουήλ, тип. № 761
Οικονόμος Κωνσταντίνος № 762, 763
Παππαδοπούλου Ν., тип. № 753
Περραιβός Χριστόφορος № 766
Πλούταρχος № 767
Σούτσος Αλέξανδρος № 768
Τσοπανάκος Παναγιώτης – див. Κάλλας Παναγιώτης
Φραντζής Αμβρόσιος № 769
Χρηστίδων, тип. № 751
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Монография посвящена известному учёному, филологу, историку, палео-
графу, педагогу, организатору высшего образования, популяризатору науки, одно-
му из основоположников отечественной славистики, профессору Казанского, Мос-
ковского Новороссийского (Одесского) университетов, первому декану историко-
филологического факультета Новороссийского университета Виктору Ивановичу 
Григоровичу (1815-1876).

Издание состоит из трёх разделов, первый из которых посвящён творческо-
му пути известного слависта; второй – описанию этапов формирования книжной 
коллекции, собранной учёным в 1844-1847 гг. во время научного путешествия по 
славянским землям; третьим разделом выступает каталог славистического книжного 
собрания, переданного В. И. Григоровичем для учебных и научных целей универси-
тетской библиотеке. Каталог содержит описание 803 наименований изданий XVI-
XIX вв. по филологии, истории, литературе славянских стран на украинском, рус-
ском, сербском, болгарском, немецком, польском, чешском, словацком, словенском, 
хорватском, греческом, румынском, французском, латинском и других языках.

Вспомогательный справочный аппарат монографии представлен именным 
алфавитным указателем. Издание иллюстрировано портретами В. И. Григоровича, 
изображениями титульных листов, гравюр и страниц отдельных экземпляров из 
учебной славистической библиотеки учёного. Каталог славянской библиотеки со-
держит специальные указатели, которые относятся исключительно к этому разделу: 
алфавитный указатель заголовков, хронологический, географический и провениен-
ций (учреждений и частных лиц). Прилагается список условных обозначений цити-
рованной литературы.

•••

The monographic research is devoted to a well-known scholar, philologist, historian, 
paleographer and pedagogue Victor Ivanovich Grigorovich (1815-1876). Professor of 
the �azan, Moscow and Odessa Universities, the first dean of the Faculty of History and 
Philology of the Novorossiyski University, a noted organizer of the higher education, 
V. I. Grigorovich is considered to be one of the founders of Slavonic studies in Ukraine.

The publication consists of three sections, the first being dedicated to the academic 
career of a famous Slavist. The second section deals with the formation of the book 
collection assembled by the scholar during his scientific trip to the Slavic lands in 1844-
1847. The third section presents the catalogue of a Slavonic book collection, given by 
V. I Grigorovich to the University library. The catalogue contains 803 titles of books and 
periodicals published in the 16th-19th centuries on philology, history, literature of Slavic 
countries in Ukrainian, Russian, Serbian, Bulgarian, German, Polish, Czech, Slovak, 
Slovenian, Croatian, Greek, Romanian, French, Latin, and other languages.

The reference section of the monograph contains an index of proper names. The 
monograph is illustrated with portraits of V. I Grigorovich as well as reproductions of title 
pages, prints and copies of a number of pages coming from educational Slavonic library. 

The catalogue of the Slavonic library is provided with special indexes including the 
information contained in this section: an alphabetic index of titles, a chronological index, 
an index of places of publication and that of provenances (both institutions and private 
persons). A list of cited bibliographical sources in the catalogue is also attached.
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