Варадінов Микола Васильович
(1817 – 1886),
історик, правознавець, доктор права і філософії,
уродженець м. Ромни.
Варадінов Микола Васильович – народився в 1817 році в м. Ромни, в купецькій
родині.
В 1841 р. закінчив курс юридичного факультету в місті Дерпте (сучасна назва Тарту,
Естонія).
До 1845 року був викладачем російської мови в м. Аренсбург (сучасна назва –
урессааре, Естонія) .
З 1845 по 1848 роки працював при ризькому генерал-губернаторі, а в 1848 році, після
отримання звання доктора прав, був призначений керівником канцелярією того ж генералгубернатора. Тут він енергійно сприяв єпископу Філарету в звертанні естонців і латишів в
православ'я. З призначенням генерал-губернатором князя А.А. Суворова, Варадінов повинен
був залишити Ригу (1849) і перейшов на службу в Петербург в Міністерство внутрішніх
справ, де перебував чиновником особливих доручень при міністрові, членом головного
управління у справах друку (1865 - 1883) і, нарешті, членом ради при міністрові внутрішніх
справ (1883 - 1886).
рім того, Варадінов неодноразово займав посаду начальника цензурного відомства і
був членом комісії, встановленої в 1875 році для перегляду загального університетського
статуту 1863 р.
Варадінов помер 27 липня 1886 року в м. Гатчина (Росія).
З літературних праць його найважливішими є:
- "Історія Міністерства внутрішніх справ" (8 т., СПб., 1858 - 1863; з 1857 р.
друкувалася при "Журналі Міністерства внутрішніх справ"), в якій міститься маса
цінних, витягнутих з архівних справ матеріалів для історії внутрішнього життя і
побуту Росії;
- "Дослідження про майнові або речовинні права по законах російським" (СПб.,
1855);
- "Про особисте затримання за борговими зобов'язаннями" (СПб., 1861);
- "Збірник узаконень і розпоряджень уряду у справах друку" (СПб., 1878);
- "Аптекарський статут" (СПб., 1880);
- "Діловодство або теоретичне і практичне керівництво до цивільного і карного,
колегіального і особистого письмоводства" (3 видання, 2 частина, СПб., 1881);
- "Зведення узаконень і розпоряджень уряду по пристрою побуту селян, 1861 - 85"
(2 томи, СПб., 1885);
- "Про умови університетської освіти" ( "Російське Слово", 1859, кн. 4);
- "Необхідність реформи в нашому університетському викладанні" ( "Журнал
Міністерства Народної Освіти", 1870, липень) і ін.
рім того, він був редактором "Журналу Міністерства внутрішніх справ" (з грудня
1855 р. до січня 1862 р.) і офіційної газети: "Північна Пошта".
Провідний бібліограф МЦБС Валентина Салогуб.

