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«СЛАВНА ДАТА» 
Виставка відображає життєвий шлях 

та професійну діяльність Братів Гранат, 
що видавали на початку ХХ століття

одну з найбільших в Російській імперії
універсальних енциклопедій

«Енциклопедичний словник Гранат».

Відділ зберігання фондів
НБ ЗНТУ пропонує

віртуальну виставку

(к. 251.3 головний корпус)



«Читання хороших  книг — це розмова

з найкращими людьми  минувшими, 

причому така розмова,  

під час  якої вони  повідомляють нам 

тільки кращі свої думки». 

Р. Декарт



Брати Олександр та Ігнатій Гранат
стоѐли білѐ витоків створеннѐ сучасних
російських енциклопедій. У 1892 р. вони
разом з групоя відомих московських
вчених організували приватне
видавництво «А. і І. Гранат і К°» і
придбали права на «Настільний
енциклопедичний словник», видавництва
«Товариство А. Гарбель і К°». Свій випуск
енциклопедії почали з 4-го тому.



У 1863 році купець Наум Гранат вирішив переїхати з сім'юя з
Одеси до Могильова. З ним був і його дворічний син Вульф.
Незабаром, у 1863 році, у Могилеві народивсѐ Самуїл. Жила
родина купцѐ на Дніпровському проспекті, у власному будинку,
недалеко від ѐкого, в сусідньому дворі розміщуваласѐ і знаменита
в місті друкарнѐ Подземського. Хто знаю, може саме запах
типографської фарби, вид свіжонадрукованих книг справив
незабутню враженнѐ на синів купцѐ і визначив вибір життювого
шлѐху?



У 1881 році Вульф закінчив
могилевську гімназія і вирушив до Риги
длѐ навчаннѐ у політехнічному училищі.
Післѐ отриманнѐ в 1886 році диплома
інженера-механіка він деѐкий час
працявав інженером в Москві. У 1884
році покинув стіни могильовської
гімназії і Самуїл. Його більше
приваблявали гуманітарні науки, тому
він подав документи до Московського
університету на яридичний факультет,
де у 1888 році і отримав ступінь
кандидата. Він став викладати в
університеті політичну економія і
одночасно займавсѐ науковоя
діѐльністя.



Студентами брати Гранат були на вістрі
суспільної і прогресивної думки Російської
імперії, їх приваблявали демократичні ідеали.
Вони бачили, що середній клас не мав
можливості отримувати сучасні знаннѐ. Так
визріла ідеѐ виданнѐ доступного і
універсального словника. Але длѐ цього потрібні
були кошти. Частину грошей дав батько, частину
зібрали друзі і знайомі.



Три перші томи «Настільного
енциклопедичного словника
«Товариства А. Гарбель і К »
представлѐли собоя невдалий переклад
із німецьких енциклопедій Майюра і
Брокгауза. Закінчивши випуск 1-го
виданнѐ словника, в 1895 р. брати А. і І.
Гранат в наступному році надрукували 2-
е, в 1897 р. – 3-е стереотипні виданнѐ.
Далі йде істотна переробка статей
словника і випуск 4-го, 5-го і 6-го видань.

Чому в назві згадуятьсѐ А. і І. Гранат?
Справа в тому, що до того часу Вульф став
зватисѐ Олександром, а Самуїл Ігнатієм.
Під цими іменами вони і увійшли в
історія книговидавництв.



Олександр і Ігнатій Гранат мріѐли про підготовку та
виданнѐ багатотомної енциклопедії, ѐка була б повним
зведеннѐм відомостей про новітні досѐгненнѐ науки, техніки,
культури і суспільної думки. Вони вирішуять випускати першу
в Російській імперії енциклопедія «длѐ нового
демократичного читача». У 1909 р. видавництво приступило
до підготовки 7-го виданнѐ «абсолятно переробленого»
словника. Це виданнѐ було випущено в 1910-1948 під назвоя
«Енциклопедичний словник Гранат» (58 томів).



В Російській імперії і до братів Гранат робилисѐ
неодноразові спроби випускати виданнѐ подібного
роду, але всі вони закінчувалисѐ невдало: в одних
випадках випуск енциклопедичних словників не
доводивсѐ до кінцѐ (так, Енциклопедичний
лексикон А. Пляшара обірвавсѐ буквоя Д), в інших
– не відповідав сучасному стану науки, техніки і
культури.

Серйозну конкуренція становив, щоправда,
Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона,
ѐкий почав видаватисѐ в 1890 р.

Энциклопедический словарь . Т. 5 : Буны-Вальтер
/ Издатели : Ф. А. Брокгауз (Лейпциг), И. А. Ефрон (С.-
Петербург). – Санкт-Петербург : Типо-литографиѐ И. А.
Ефрона, 1891. – 468 с., 12 л. ил., ХІ л. табл. – Текст
представлен в старопечатной орфографии.



Словник братів Гранат мав
великий успіх у освіченої публіки,
незважаячи на те, що на полицѐх
книжкових магазинів раніше з'ѐвиласѐ
енциклопедіѐ Брокгауза і Ефрона.
Останнѐ була з 82-х напівтомів, не всім
це було по кишені. Компактне і більш
демократичне виданнѐ братів Гранат
спочатку призначалосѐ длѐ середніх
верств населеннѐ.



Взѐвши за зразок Британську енциклопедія
(«TheEncyclopaediaBritannica»), Олександр та Ігнатій згрупували
матеріал у великі комплексні статті науково-освітнього характеру. У
підсумку cловник братів Гранат «перетворивсѐ з словотлумача в
систематичну освітня Енциклопедія...». Слід відзначити наѐвність
у cловнику відмінно складеного довідково-бібліографічного
апарату, ѐкого не було в інших виданнѐх, що допомогло братам
Гранат витримати конкуренція.



Журнал "Русскаѐ мысль" писав у 1905 році:
"Настільний енциклопедичний словник" відповідаю
трьом головним вимогам: доступність за ціноя, досить
повний, відображаю всі новітні досѐгненнѐ науки,
техніки і культури".

Реклама енциклопедичного словника 
видавництва Гранат, 1898 р.



Видаячи cловник брати Гранат не
ставили метоя отриманнѐ прибутку.
Видавництво працявало на
самоокупності, не маячи своюї
друкарні, книжкових магазинів, ѐк це
було прийнѐто в ті часи. Воно існувало
на гроші передплатників і поширявало
cловник за передплатоя. Це дешеве
виданнѐ знайшло своїх численних
читачів серед народних вчителів,
прикажчиків, залізничних службовців,
офіцерів.



Якщо словник Брокгауза і Ефрона створявавсѐ на основі
популѐрної німецької енциклопедії, то словник братів Гранат
став першим російським освітнім словником ХХ століттѐ і
велика частина статей у словнику була написана кращими
авторами. Компілѐціѐ поступиласѐ місцем оригінальній творчій
роботі. Длѐ словника була характерна грунтовність, він давав
читачеві не короткі довідки, ѐк в інших словниках, а розгорнуті
докладні статті.



Велику увагу видавцѐми було
приділено і зовнішньому оформлення
словника. Довгий час постійним
художником видавництва був Леонід
Осипович Пастернак (1862-1945),
російський живописець і графік,
майстер жанрових композицій і
книжкової ілястрації. Символічно те, що
длѐ виданнѐ був вибраний малянок
янака, що збираю плоди пізнаннѐ
«scientia» і «litteratura» (з лат.
«знання», «словесність»),- символ, що
не втратив сенсу і сьогодні.



Видавці Гранат надавали пільги, що дозволило стати
передплатниками багатьом кваліфікованим робітникам і
демократично налаштованим читачам у найвіддаленіших
куточках країни, чого раніше в Російській імперії не було.
Словник відрізнѐвсѐ чітким шрифтом, щільним папером,
зручним форматом. Треба сказати, що видавництво, крім
словника, випускало також книги з суспільних наук. Серед них
«Історіѐ ХІХ століттѐ», «Історіѐ Росії XIX століттѐ».

Почаласѐ світова війна і порушила плани видавництва, до
кінцѐ 1917 року вийшло лише 33 томи словника (1-33)
тиражем 7-10 тисѐч примірників, а з 1918 по 1949 рр. було
випущено ще 24 томи (34-58, окрім 56).



У квітні 1917 р. видавництво «А. і І. Гранат і К°» було
перетворене в акціонерне товариство «Російський
бібліографічний інститут братів А. і І. Гранат і К°». У жовтні
1922 р. видавництво стало називатисѐ Промислове
кооперативне товариство «Редакційний колектив російського
бібліографічного інституту бр. А. і В. Гранат і К°», а з березнѐ
1925 р. – Трудова промислова кооперативна артіль
«Редакційний колектив «Російський бібліографічний інститут
Гранат».

Очолявали видавництво ѐк і раніше Олександр та Ігнатій
Гранат і випускали свою дітище – «Енциклопедичний
словник».



У 1939 р. «Російський бібліографічний інститут Гранат» вливсѐ
в Державний інститут «Радѐнська енциклопедіѐ», ѐкий
продовжував випускати сьоме виданнѐ «Енциклопедичного
словника Граната».

Багато хто замахувавсѐ на подібну праця. Але нікому не
вдавалосѐ виконати задумане до кінцѐ. Фірма Гранат завершила
розпочату справу, незважаячи на світову війну, револяція,
Громадѐнську війну і радѐнську цензуру.



Словник братів Гранат і в наші дні ю цінним довідковим
посібником, до ѐкого доводитьсѐ звертатисѐ з різноманітних
питань. «Енциклопедичний словник Гранат» і нині стоїть на
полицѐх бібліотек. Розрізнені томи словника ю і у фонді рідкісної
книги нашої бібліотеки (7-е; 11-е і 13-е стереотипні виданнѐ).



Энциклопедический словарь
Русского Библиографического
Института Гранат . Т. 36 : Речь
Посполитаѐ-Род. Ч. 2 / до 33-го тома под
ред. Ю. С. Гамбарова, В. Я. Железнова,
М. М. Ковалевского, С. А. Муромцева, К.
А. Тимирѐзева. – 7-е изд. – Москва :
Русский Библиогр. Ин-т Гранат, [1948]. –
698, 36 стб., ХLVIII, IV, IX с., 3 карт. : ил.

Пропонуюмо до Вашої уваги деѐкі примірники
Енциклопедичного словника Гранат з фондів рідкісної
і цінної книги нашої бібліотеки.



В даному томі представлена
статтѐ наступної тематики: Римське
мистецтво - проф. Н. В. Романова, а
саме Архітектура, Скульптура,
Живопис, Орнамент, Прикладне
мистецтво.



Архітектура.



Архітектура.



Скульптура.



Живопис.



Орнамент.  Прикладне мистецтво.



Энциклопедический словарь
Русского Библиографического
Института Гранат . Т. 46 :
Четырехлетнѐѐ война и ее эпоха / до
33-го тома под ред. Ю. С. Гамбарова, В.
Я. Железнова, М. М. Ковалевского, С. А.
Муромцева, К. А. Тимирѐзева. – 7-е
изд. – Москва : Русский Библиогр. Ин-т
Гранат, [1948]. – 600 стб., 21 л. ил. :
табл.



В даному томі розглѐнуті статті
наступної тематики - Чотирирічна
війна 1914-1918 р. та її епоха.
Ілястрації представлені до статті -
Техніка в світовій війні.



Техніка в світовій війні.



Техніка в світовій війні.



Энциклопедический словарь
Русского Библиографического
Института Гранат . Т. 17 : Грециѐ-
Дарвин / до 33-го тома под ред. Ю.
С. Гамбарова, В. Я. Железнова, М. М.
Ковалевского, С. А. Муромцева, К. А.
Тимирѐзева. – 11-е стер. изд. –
Москва : Русский Библиогр. Ин-т
Гранат, [1948]. – 640, 76, 4 стб., 16 л.
ил. – На авантитуле : 7-е перераб.
изд.



Даний том складений до
Жовтневої револяції і надрукован
за матрицѐми.

В даному томі представлені
статті наступної тематики: Гриби
і Губки, з ілястраціѐми і
поѐсненнѐми до них.



Пояснення до таблиці Гриби.



Гриби.



Пояснення до таблиці Губки.



Губки.



Энциклопедический словарь
Русского Библиографического
Института Гранат . Т. 21 : Звук-
Индиѐ / до 33-го тома под ред. Ю.
С. Гамбарова, В. Я. Железнова, М.
М. Ковалевского, С. А. Муромцева,
К. А. Тимирѐзева. – 11-е стер. изд. –
Москва : Русский Библиогр. Ин-т
Гранат, [1948]. – 640, 6 стб., 19 л.
ил. – На авантитуле : 7-е перераб.
изд.



В даному томі розглѐнуті статті з
ілястраціѐми, наступної тематики:
Дзеркала і дзеркальне виробництво.
Іграшки. Індійське мистецтво.

Даний том складений до
Жовтневої револяції і надрукован за
матрицѐми.



Дзеркала і дзеркальне виробництво. 



Пояснення до таблиць Іграшки.



Іграшки. 



Іграшки.



Іграшки.



Індійське мистецтво.



Энциклопедический словарь
Русского Библиографического
Института Гранат . Т. 4 : Археологиѐ-
Бармы / до 33-го тома под ред. Ю. С.
Гамбарова, В. Я. Железнова, М. М.
Ковалевского, С. А. Муромцева, К. А.
Тимирѐзева. – 13-е стер. изд. –
Москва : Русский Библиогр. Ин-т
Гранат, [1948]. – 640, 30, 4 стб., 34 л.
ил. : ил. – На авантитуле : 7-е
перераб. изд.



Даний том складений до
Жовтневої револяції і
надрукован за матрицѐми.

В даному томі ілястрації
представлені до статті наступної
тематики: Архітектура.



Пояснення до таблиць Архітектура.



Архітектура стародавнього Сходу.



Архітектура Греції та Риму.



Архітектура Риму і Візантії.



Мусульманська архітектура, романська та готична.



Архітектура Відродження.



Архітектура бароко, рококо і нового стилю.



Російська архітектура .



Російська архітектура .



«Велика  частина людського знання

у всіх галузях існує лише на папері, 

в книгах,- цієї паперової пам'яті людства. 

Тому  лише зібрання книг, бібліотек

є єдиною надією і незнищенною

пам'яттю людського роду».                                                                                                                      

А. Шопенгауер

Запрошуюмо всіх читачів відвідати читальні зали
наукової бібліотеки ЗНТУ, адже це так захопливо
перегортати пожовклі від часу сторінки старовинних книг.


