
Творець української книги
(до 170-річчя від дня народження 

Ф.О. Йогансона)



До плеяди видатних вітчизняних підприємців у галузі
книжкової справи кінця ХІХ – початку ХХ ст. належить ім’я
Федора Олександровича Йогансона (1851-1908) –
українського книгаря та видавця. У 1874 р. він створив у
Києві потужний поліграфічний центр, що отримав назву
«Южно-русское издательство Ф. А. Иогансона». Філії
видавництва працювали у Харкові, Москві та Петербурзі.

Друкарня випускала різноманітну книжкову продукцію:
наукову, суспільно-політичну, довідкову, художню, дитячу та
юнацьку літературу, монографії, навчальні посібники,
видавничі каталоги, путівники, календарі.

Видавництво пропонувало своїм читачам широкий вибір книг українських
письменників: твори Д. М. Бантиш-Каменського, І. П. Котляревського, Г. Ф. Квітки-
Основ’яненка, Т. Г.Шевченка, Є. П. Гребінки, М. В. Гоголя та інших авторів. Загалом з
1874 р. до 1908 р. у видавництві було видано близько 500 назв книг. Видання
користувалися великим попитом серед населення. Вони зберегли своє історико-
культурне значення до наших днів.

Незвичайність особистості Ф. О. Йогансона, значущість вкладу його
видавництва у справу освіти важко переоцінити. Демократичні і прогресивні
погляди, серйозне ставлення до репертуару книг, що друкувалися, постійне
прагнення залучити до читання простих людей, зробити книжкову продукцію
доступною для широкого загалу населення – все це дозволяє поставити
книговидавця в ряд видатних діячів вітчизняної книжкової справи.



Пропонуємо ознайомитися з виданнями
книжкового видавництва Ф. О. Йогансона, що
зберігаються у фонді бібліотеки.



Сикорский, И. А. Сборник научно-литературных статей по
вопросам общественной психологии, воспитания
и нервно-психической гигиены : в 5 кн. / И. А. Сикорский. –
Киев : Юж.-рус. кн-во Ф. А. Иогансона. Тип. С. В. Кульженко,
1899.

У збірнику представлені науково-
літературні статті психіатра,
публіциста, почесного члена
Київської духовної академії, що
присвячені суспільній психології та
вихованню. Автор приділяє багато
уваги психології людини, її
душевному стану, характеризує
основні психологічні риси відомих
людей: Г. Спенсера, А. Міцкевича,
О.Пушкіна та ін. Доповнюють текст
численні приклади та ілюстрації.



Рибо, Т. А. Психология чувств : в 2 ч. : пер. с фр. / Т. А. Рибо. –
Киев ; Харьков : Юж.-рус. кн-во Ф. А. Иогансона. Тип.
С. В. Кульженко, 1897. – 378 с.

Праця французького вченого з
психології відрізняється легкістю викладу,
великою кількістю перевірених медичних
фактів та обережністю у висновках.

У книзі автор наголошує, що почуття є
первинним самостійним чинником,
пов'язаним з біологічними умовами
існування та розвитку людини в процесі її
пристосування до середовища. Книга
розповідає про найбільш важливі форми
психічного життя, природу, еволюцію та
класифікацію почуттів, спеціальну
психологію тощо.



Спенсер, Г. Сочинения : полн. пер., провер. по послед. англ.
изд. : в 7 т. / Г. Спенсер ; под общ. ред. Н. А. Рубакина . – Киев ;
Харьков ; Санкт-Петербург : Юж.-рус. кн-во Ф. А. Иогансона,
[1899].

Книга англійського філософа,
соціолога, одного з родоначальників
позитивізму присвячена моралі. Праця
детально висвітлює різноманітні питання,
що відносяться до етичної проблематики,
має систематичний характер. При
побудові етичної теорії автор зробив
своєрідний методологічний хід, який
полягає в тому, що мораль розглядається в
безпосередньому зв'язку з поведінкою як
його ціннісна характеристика.



Дрэпер, Дж. В. История умственного развития Европы : в 2 т. /
Дж. В. Дрэпер ; пер. с послед. англ. изд. М. В. Лучицкой ; под ред.
И. В. Лучицкого. – 3-е изд. – Киев ; Харьков : Юж.-рус. кн-во
Ф. А. Иогансона, 1900.

У виданні американський
філософ, лікар, хімік, історик
розділяє історію окремих
народів на особливі «століття»
(століття дослідження, століття
віри, століття розуму тощо), що
повторюються в житті всіх
народів, висвітлює людину в її
суспільних відносинах.

Книга служить доповненням
до праці Дж. В. Дрепера
«Фізіологія людини».



Бантыш-Каменский, Д. Н. История Малой России от
водворения славян в сей стране до уничтожения Гетманства : в
3 ч. / Д. Н. Бантыш-Каменский. – Изд. 4-е, печ. с 3-го изд. без изм. –
Киев : Юж.-рус. кн-во Ф. А. Иогансона. Тип. И. И. Чоколова, 1903. –
IX, 606 с. : ил.

Книга відомого українського
історика та археолога на початку ХХ ст.
була однією з найбільш повних праць
з історії України. Надзвичайно
яскраво, живою мовою автор описує
побут і звичаї племен, що заселяли в
давні часи територію сучасної України,
події запорозької доби.

Видання містить багато
ілюстративного матеріалу: портрети,
кольорові зображення українців у
національному одязі, план битви під
м. Берестечком, знімки підписів
українських гетьманів та козацьких
ватажків, мапи.



Квитка-Основьяненко, Г. Ф. Малороссийские повести /
Г. Ф. Квитка-Основьяненко. – 3-е изд. – Киев ; Санкт-Петербург ;
Харьков : Юж.-рус. кн-во Ф. А. Иогансона. Тип. И. И. Чоколова,
1905. – 515 с.

Видання відомого українського прозаїка,
драматурга, літературного критика
підписане одним із багатьох псевдонимів –
Грицько Основ’яненко.

У творах автор з великою симпатією
зображує простих людей, тяжкі умови
їхнього життя, викриває негативні риси
козацької старшини, виступає проти
пияцтва, ненаситності та інших людських
пороків.



Гребинка, Е. П. Сочинения : в 2 т. / Е. П. Гребинка. – Киев :
Юж.-рус. кн-во Ф. А. Иогансона. Тип. И. И. Чоколова, 1902-1903.

До видання увійшли найкращі
прозаїчні твори, вірші 1833-1848 рр.,
театральні враження, невеличкі
статті відомого українського
письменника, байкаря, педагога. В
оповіданнях автор реалістично
зображує побут і звичаї різних
соціальних верств населення
тогочасної дійсності, аналізує
вчинки персонажів, шукає гармонію
зі світом.



Французско-русский карманный словарь / сост.
Е. Яковлев. – Киев : Юж.-рус. кн-во Ф. А. Иогансона, 1910. – 773 с. –
(Коллекция карманных словарей).

Видання невеличкого формату
(120х100 мм) стане корисним для всіх, хто
самостійно вивчає французьку та російську
мови.



Нордау, М. Вырождение / М. Нордау ; пер. с нем. В. Генкена ;
с предисл. В. Авсиенко. – 2-е изд. – Киев ; Харьков : Юж.-рус.
кн-во Ф. А. Иогансона. Тип. И. И. Чоколова, 1896. – 450 с.

Найвідоміший твір німецького
філософа, письменника, публіциста і
громадського діяча.

У книзі автор піддає різкій критиці так
зване «дегенеративне мистецтво», а також
представляє своє бачення окремих
суспільних проблем Європи XIX століття
через призму концепції виродження.



Мечников, Л. И. Цивилизация и великие исторические реки :
геогр. теория разв. соврем. обществ / Л. И. Мечников ; пер. с фр.
М. Д. Гродецкого ; с прил. очерка жизни и деятельности авт. –
Киев ; Харьков : Юж.-рус. кн-во Ф. А. Иогансона. Типолитогр.
М. Я. Минкова, 1899. – 288 с.

Книга присвячена одному з
найзагадковіших питань людської історії –
зародженню цивілізації і її просторово-
часовому розвитку, пов'язаному з
освоєнням великих річок, приморських
районів, океанів. Вперше робота
надрукована в Парижі у 1889 р. Вона була
створена на основі курсу лекцій,
прочитаного автором в 1885-1886 рр. в
Нейштальській академії в Швейцарії.



Андрэ, С. А. К Северному полюсу на аэростате : пер. с фр. /
С. А. Андрэ. – Киев ; Харьков : Юж.-рус. кн-во Ф. А. Иогансона.
Типолитогр. «Центральная» М. Я. Минкова, [1898]. – 216 с. : ил.

Видання розповідає про
трагічну історію експедиції 1897 р.,
організовану з метою досягнення
Північного полюса, всі учасники
якої загинули.



Андреевский, И. С. Научные основы педагогики /
И. С. Андреевский. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Юж.-
рус. кн-во Ф. А. Иогансона. Тип. И. И. Чоколова, 1903. – V, 135,
IV с.

Видання висвітлює наукові основи
педагогічної науки, різноманітні методи
виховання та навчання. Детально
викладаються історія науки, педагогічні та
філософські погляди учених О. Конта,
Г.Спенсера, Ж. Ж. Руссо, І. Канта, Г. Гегеля,
А. Коменського, Г. Лейбніца тощо.



Запрошуємо ознайомитися 
з представленими виданнями   

у Миколаївській обласній універсальній 
науковій бібліотеці 

(м. Миколаїв, вул. Московська, 9).


