
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Легендарна серія «Библиотека 
великих писателей» видавалась 
акціонерним товариством 
«Ф.А.Брокгауз – И.А.Ефрон» на 
початку ХХ століття. Видання було 
підготовлено до друку відомими 
літературознавцями і художниками, 
вченими: академіками і професорами в 
20-ти томах напівшкіряних 
палітурках, які чудово збереглися ждо 
цього часу. 
 Серія видань «Библиотека 
великих писателей» – це багато 
ілюстровані твори п’яти світових 
письменників зі вступними статтями 
і примітками. В серію увійшли 
зібрання творів Ф.Шиллера(в 4-х т. – 
СПб., 1901-1905), В.Шекспира (В 5-ти т. 
– СПб., 1902-1904), Дж. Байрона (в 3-х т. 
– СПб., 1904-1905), А. Пушкина (в 6-ти 
т. – СПб., 1907-1915), Ж.-Б. Мольера (в 
2-х т. – СПб., 1912-1913). 
 На жаль в бібліотеці 
університету відсутні зібрання 
творів Ж.-Б. Мольера, із 6-ти томного 
зібрання творів О. Пушкіна бібліотека 
має лише 2 і 3 томи. 
 Всі видання серії виходили під 
ред. російського проф. С.А.Венгерова. 
 Повнота цих видань, 
досконалість перекладів, висока 
якість коментарів, величезний 
ілюстративний матеріал і прекрасне 
поліграфічне виконання поставили 
книги цієї серії в розряд найкращих 
зразків російського книговидання на 
початку ХХ століття. 

 

«…Шукаймо в книгах мудрості 
старанної…» 

 
«Книги збирають перлини 
людської думки і передають їх 
нащадкам» 
 
                                            М. Айбек 

 
«Книги – це спадщина віків, у них 
відображена «пам'ять людства». 
 
                                          М. Шелгунов 

 
«Книги – це ріки, що наповнюють 
світ, це джерела мудрості, одже в 
них глибина незміренна, пірнаючи в 
яку, добуваєш дорогі перли». 
 
             Лаврентівський літопис(1037р.) 

 
«Бібліотека, це скарбниця всіх 
багатств людського духу». 
 
                                            Лейбніц 

 
Колекція книг – той же 
університет» 
 
                                          Т. Карлейль 
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Колекція рідкісних і цінних 
 видань у фонді бібліотеки  

університету 

 

 
 

«Книги – це скарбниця світу, 

спадкове надбання поколінь і націй» 

 

                                       Г. Торо 

Слов’янськ– 2017  

Наша адреса:  вул.. Ген. Батюка,19 

      м. Слов’янськ 

      Донецька обл.. 

      ДДПУ. Бібліотека 

      84116  Україна 
Сторінка на веб-сайті 

ДДПУ  - www.slavdpu.dn.ua 

 

 

 

Сторінка на веб-сайті 

ДДПУ  - www.slavdpu.dn.ua 

http://www.slavdpu.dn.ua/
http://www.slavdpu.dn.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні користувачі! 
 
 Бібліотека нашого 
університету в своєму фонді має 
невеликий за кількістю примірників 
(992) фонд рідкісних і цінних видань, до 
якого входять рідкісні, особливо цінні 
документи, що мають наукові, 
історичні та поліграфічні 
особливості. 
 Цей фонд почав формуватися з 
1944 року ХХ ст., в подальшому 
створювався при безпосередньому 
перегляді фондів структурних 
підрозділів бібліотеки. 
 Колекція представлена 
виданнями з різних галузей знань: 
історія, географія,  біологія, 
астрономія, культура, педагогіка  
російською та українською мовами. 
 Колекція має різні типи і види 
видань: наукові, навчальні, довідкові, 
художні твори класиків української та 
всесвітньої літератури. 
 Серед наукових видань є дуже 
цінні відання, які виходили з друку в 
різних видавництвах Росії другої 
половини Х ІХ ст.:  
Брем А. Э. Жизнь животных. Т.1 – 3.-
СПб., 1904-1909; Багалий Д.И. Очерки из 
русской истории. Т. 2. Монографии и 
статьи по истории Слободской 
Украйны. – Харьков, 1913; История  
XIX века. Западная Европа и 
внеевропейские государства. Т. 1 – 8. – 
М., 1905-1907. 
 Але бібліотека має найцінніші 
видання – це великі дослідження 
французького вченого, мислителя, 
гуманіста, мандрівника, географа – 
Елізе Реклю («Человек и земля» Т. 1 – 4. 
– 1901-1907, окремі томи із наукової 
праці «Земля и люди» (автор її писав 20 
років і вийшла з друку в 19-ти томах). 
 

 Не менш цінними є і інші 
видання: Мейер В. М.  Мироздание. – 
СПб., 1900; Шурц Г. История 
первобытной культуры. – СПб,. 1896; 
Вёрман К. История искусств всех 
времен и народов.-Т.1 – 3.– СПб., 1896; 
Дютшке. Олимп: Мифология древних 
греков и римлян. – СПб., 1892. та інші. 
 Пильної уваги заслуговує і 
«Толковый словарь великого русского 
языка» В. Даля в 4-х т. – СПб., М., 
1880-1882. 

 

 Від редколегії опублікована 
стаття, яка характеризує життя та 
творчість великого співця України, 
народного поета Т.Шевченка. 
 Також опублікований 
біографічний нарис І.Стебуна «Тарас 
Григорович Шевченко», як казав сам 
поет – «Історія мого життя 
становить частину історії моєї 
батьківщини». 

 Бібліотека пишається тим, що 
в її колекції є художні твори 
українських письменників, які вийшли з 
друку до 1941 року – Т. Г. Шевченка,  
М. Коцюбинського,  Л. Українки,  
Л. Глібова, С. Старицького, 
П. Грабовського, Є. Гребінки та інших.  
 Одна з таких книг є «Кобзар» 
Т.Шевченка, який був виданий в 1938 
році в Києві в держлітвидавництві до 
125-річного ювілею поета. 
 «Кобзар» - це повна збірка 
поезій на той час. Перша сторінка 
«Кобзаря» відкривається величним 
портретом поета роботи 
російського художника І.Є. Рєпіна 
(кольорова репродукція). Редакційну 
колегію, під патронатом якої вийшов 
«Кобзар», представляє ряд видатних 
українських письменників: О.Корнійчук, 
П.Тичина, М.Рильський, Ф.Редько, 
Д.Копиця. Відповідальний за  це 
видання – акад. О.І.Білецький.  

  

 

 В колекції рідкісних і цінних 
видань є прижиттєві видання 
російських письменників – Л.Н. 
Андреева (полн.собр.соч. Т.1-8, 1913); 
В.В. Вересаева (пол.собр.соч. Т. 1-4, 
1913);  И.А.Бунина (полн.собр.соч. Т.1-
6, 1915); А.И. Куприна (полн.собр.соч. 
Т. 1-6, 1912); Л.Н.Толстого (окремі 
томи із творів різних років видання – 
1873, 1886, 1889, 1897, 1903,1907). 

 


