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В тезах розглядається місце та роль книги в історичних дослідженнях аграрної науки 

В тезисах рассматривается место и роль книги в исторических исследованиях аграрной науки 

The theses consider the place and role of the book in historical research of agricultural sciences 
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«Среди ценностей, создаваемых человеческим гением, одно из первых мест (если не первое по 

достоинству) должно быть отведено книге или печатному слову вообще, в которых 

запечатлевается и увековечивается драгоценнейшее достояние человечества – мысль, знание...» 

П. А. Тутковский 

(П.А. Тутковский. В.И. Оноприенко., М. «Наука», 1987 г.– с. 118) 

Інформаційний потенціал сільськогосподарських бібліотек є основою наукового розвитку 

сільського господарства будь-якої країни. На сучасному етапі в Україні з метою оптимізації 

роботи бібліотечно-інформаційної мережі створено 25 обласних територіальних об‘єднань, до 

складу яких входять 257 сільськогосподарських бібліотек різного підпорядкування. 

Головною національною книгозбірнею сільськогосподарської та лісогосподарської літератури 

є Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук 

України (ННСГБ НААН). 

Із здобуттям Україною державної незалежності все більшого масштабу набирають історичні 

дослідження в галузі сільського господарства, зокрема, ґрунтознавства. Науковою громадою 

схвально сприймається відродження забутих імен метрів сільськогосподарської дослідної справи: 

Г. Махова, О. Набоких, А. Терниченка, В. Крокоса, О. Янати та багатьох інших відомих учених, до 

наукового обігу долучаються факти, що тривалий час залишались недоступними для фахівців. 

Можна впевнено стверджувати, що здобутки вчених грунтозавців довоєнного періоду заклали 

міцний фундамент у вивченні природи південного заходу України, зокрема ґрунтознавства, 

геології, гідрогеології, палеонтології кайнозою, клімату, геоморфології, гідрології і гідрохімії 

Чорного моря. Ними були підготовлені висококваліфіковані фахівці, які разом з учителями 

успішно працювали в радянський період і заклали міцний фундамент для майбутніх дослідників. 

Неоціненну роль у дослідженнях історії аграрної науки відіграють класичні раритетні джерела 

та монографічні видання сучасних фахівців сільського господарства, що зберігаються в 

сільськогосподарських бібліотеках. 

Фонди ННСГБ НААН на сучасному етапі складають понад 1 млн. різних документів, у тому 

числі, іноземних видань на 25-ти мовах світу. 

Особливе місце в скарбниці сільськогосподарської літератури ННСГБ НААН посідають 

рідкісні видання, що отримали статус національного надбання. Насамперед, – це література 

періоду 1802–1900 рр., що складається із надзвичайно важливих історичних джерел і відзначається 

своєю унікальністю, інформативністю, новизною та є основою відтворення цілісної картини 

становлення й розвитку сільськогосподарської дослідної справи. Слід підкреслити особливу 

цінність для історії науки таких фундаментальних праць, якими є дослідження ґрунтів 

природознавців світового рівня В. Докучаєва, П. Костичева та інших, а також енциклопедичні 

видання сільськогосподарської тематики. 
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Отже, роль сільськогосподарських бібліотек в історичних дослідженнях аграрної науки є 

провідною, а відтворення аграрної історії – вагомим внеском у розвиток сільського господарства 

нашої країни. 

 


