Із золотого фонду бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини: рідкісні та цінні
У латинській мові поняття "природа" позначається словом "natura" ("натура"). Тому в
багатьох європейських країнах наука про природу дістала назву "Naturwissenchaft". Від цієї
назви походить і міжнародний термін "натурфілософія" (філософія природи). Спочатку всі
знання про природу належали до сфери інтересів фізики (або до фізіології). Невипадково
Арістотель (4 ст. до н.е.) називав своїх попередників "фізиками", або "фізіологами". Оскільки
природа надзвичайно різноманітна щодо видів об'єктів, їхніх властивостей і форм руху, то в
процесі її пізнання формувалися різні природничі науки: фізика, хімія, біологія, астрономія,
географія, геологія і багато інших. Кожна з природничих наук має справу з якимись
конкретними властивостями природи (матерії, що рухається в просторі й часі). Коли вдається
виявити якісь нові властивості матерії, з'являються нові природничі науки або, принаймні,
нові розділи й напрямки у вже існуючих природничих науках, метою яких є подальше
вивчення цих властивостей. Так сформувалося ціле сімейство природничих наук.
Роль
природознавства
(природничих наук) в житті людини
важко переоцінити. Воно є основою
життєзабезпечення
—
фізіологічного,
технічного,
енергетичного.
Це
теоретична
основа промисловості й сільського
господарства,
усіх
технологій,
різних видів виробництва, у тому
числі
виробництва
енергії,
продуктів харчування, одягу і т.д.
Природознавство
—
найважливіший елемент культури
людства, один з найістотніших
показників розвитку цивілізації. Тому сьогодні ми хочемо звернути вашу увагу саме на
раритетні видання, присвячені вивченню і дослідженню даної науки.
Даннеманн Фрідріх (1859-1936) - німецький фізик, історик
науки, почесний професор Боннського університету.

Даннеманн, Ф.
Історія природознавства [Текст] :
Наркомосвіти УСРР по секції професійної освіти дозволив
до вжитку як посіб. у Педвишах і книгозбірнях усіх освітніх
закладів. Ч. 1-2 / Фрідріх Даннеманн ; пер. з нім. Б.
Комарова ; ред. Д. Третякова. – Х. ; Одеса : Держвидав
України, 1930. – 412 с. : іл., схеми. – Режим доступу:
http://udpu.org.ua/library_files/rarytety/10611.pdf. –
Збереження книги середнє. Палітурка забруднена і незначно
потерта. – Бібліогр. в підрядкових приміт.
Книга присвячена викладу історії природничих наук з
найдавніших часів до XVІІІ століття. Автор поставив собі за
мету розглянути історію розвитку природознавства, а також
його співвідношення до інших наук, особливо до філософії, математики, медицини і техніки.
У першій частині книги «Від початків природознавства до відродження наук»
викладається історія природничих наук з часу їх виникнення до епохи Відродження. Фрідріх
Даннеманн детально розглянув зародження вивчення металургії та хімічно-технчних ремесел
в Єгипті, описав перші спроби з’ясувати природу принципами механіки ще до Арістотеля та
заснування математики в Греції.
Друга частина «Від Ґалілея до середини XVIII століття» – присвячена головним чином
історії зародження в XVII столітті основ сучасного природознавства. Детально представлено
наукову творчість таких знаменитих учених того часу як: Г. Галілей, І. Кеплер, І. Ньютон, Х.
Гюйгенс та ін. Описано успіхи природничих наук, пов'язані з винаходом нових наукових
інструментів - мікроскопа, телескопа, телеоб'єктива Кеплера. У книзі також розповідається
про створення в Європі великих наукових академій, які чинили величезний вплив на
подальший розвиток науки.

Книга рекомендується фахівцям в галузі природничих наук, історикам науки, студентам
і аспірантам різних спеціальностей, а також усім зацікавленим читачам.

Повнотекстову версію книги можна переглянути за наступним
посиланням: https://library.udpu.edu.ua/library_files/rarutetu/02.2015/10611.pdf

Харківське товариство грамотності — організація
української інтелігенції, заснована в 1869 році для
поширення освіти серед народу. Головний фундатор —
професор Харківського університету Микола Бекетов.
Серед
активних
діячів
товариства —
відомі вчені Дмитро Багалій, Микола Сумцов, Василь
Данилевський, Микола
Максимейко, Олександра
Єфименко та інші. Налічувало близько 800 членів.
Товариство відкрило у Харкові кілька народних,
жіночу,
ремісничу,
декоративно-малювальну
і
чотири недільних школи, заснувало бібліотеки, читальні,
Народний Будинок, займалося видавничою діяльністю та
поширювало
свою
працю
також
на
різні
повіти Харківської губернії. Припинило існування у 1920ті роки.

Природоведение [Текст] : зоологія, ботаника,
минералогия, геология, палеонтология : пособие для
самообразования : в ІІ ч. : [книга '"Природоведение"
составляет І и ІІ полутом ІІ тома "Народной
Энциклопедии"]. Т. ІІ. : ІІ полутом. Ч. ІІ / Харьковское
общество распространения в народе грамотности ; состав.
статей В. М. Арнольди, К. Д. Глинка, Е. А. Елачич, А. М.
Никольский. – М. : Типография Т-ва И. Д. Сытина, 1914. –
700 с. :
ил. –
Режим
доступа:
http://udpu.org.ua/library_files/rarytety/402400.pdf. –
Орфография до реформы 1918 года. - [Бібліотека І. М.
Власенка] - Книга имеет светло-зеленый картонный
переплет, корешок тканевый с ледериновым покрытием ;
на корешке - заглавие: Природоведение. Том 2-й. IІ
полутом. – Алфавитный указатель: с. 692–700.

Книга була рекомендована «для широких кіл населення і головним чином для дорослого
читача, що пройшов тільки курс нижчої школи і свідомо прагне до самоосвіти» і видавалася
«для сприяння загальному підйому освіти в народних масах ...».

Повнотекстову версію книги можна переглянути за наступним
посиланням: https://library.udpu.edu.ua/library_files/rarutetu/02.2015/402400.pdf
Паулі, Е.
Як спостерігати природу [Текст] :
Державний
науково-методологічний
комітет
Наркомосвіти УСРР по секції соціального виховання
дозволив до вжитку, як посібник у робочій бібліотеці
учня
старшого
концентру
/ Евг.
Паулі. –
[Дніпропетровськ?] : Державне видавництво України,
1929. – 150, [1] c. : іл. ; [23х13 см]. - Код групи: УВ. –
Режим
доступу:
http://udpu.org.ua/library_files/rarytety/5147.pdf. – Книга у
видавничій обклаладинці, стан збереження задовільний.
“Завдання цієї книжки – дати змогу молодим
натуралістам, 10-17 років завстаршки, спостерігати
природу, що їх оточує. Щоб здійснити таке завдання,
ми описуємо в нашій книжці тільки те, що можна
знайти в лісі, в полі та в саду. На найзвичайніших і всім
відомих зразках пояснюємо загальні біологічні закони: «захисне забарвлення», «застережне
забарвлення», «родовий диморфізм», «підпорядкованість рослин життьовій обстанові»…”

“Цією книжкою маємо помогти й учителеві, що хоче впорядити екскурсію, взявши на цей
випадок якесь спеціяльне завдання «геліотропізм рослин», «корона дерев у лісі та на волі»,
«основи систематики», «запилення рослин» і т. д. “.

Повнотекстову версію книги можна переглянути за наступним посиланням:
https://library.udpu.edu.ua/library_files/rarutetu/04.2015/5147.pdf

Нагадуємо, що в нашій книгозбірні зібрані перлини мудрості з різних галузей
знань в повнотекстовому доступі (http://library.udpu.org.ua/kytaloh/rarytetni-vydannia).
Тож запрошуємо до перегляду всіх бажаючих.

Дякуємо за увагу!
Підготував: відділ комплектування
та наукової обробки документів

