
«Із золотого фонду бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини: 

рідкісні та цінні видання» 

Відділ комплектування та наукової обробки документів 

продовжує цикл бібліографічних досліджень «Із золотого фонду 

бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини: рідкісні та цінні 

видання», які мають на меті, насамперед, збереження 

найцінніших видань та розкрити для читача загальнокультурну 

цінність книги, реконструювати історичне середовище 

розвитку суспільства, особливості духовного, політичного та 

матеріального життя суспільства того часу. 

Сьогодні, ми хочемо познайомити Вас з науково-популярною 

роботою під назвою «Життя тварин». 

Автором є  л фред   дмунд 

Брем (1829 – 1884) – німецький вчений-

зоолог та мандрівник.  

 Брем народився за часів, коли на 

відкритих мандрівниками землях 

виявили небачено цікавий світ птахів, 

риб і звірів. Тому мала з'явитися 

людина, яка б розповіла про ці 

дивовижі світу. Брем і став такою 

людиною.  

Докладно, з науковою 

достовірністю, простою мовою він 

описав все суще на землі від комара до кита. І непросто розповів, а 

про кожну тварину було сказано все, що можна було на той час 

дізнатися: розміри, забарвлення, де водиться, чим харчується, 

повадки і спосіб життя. 

Народився і виріс Альфред в сім'ї сільського пастора Людвіга 

Брема, відомого європейського орнітолога і з раннього віку під 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1829
https://uk.wikipedia.org/wiki/1884


керівництвом батька брав участь в природничо-наукових і особливо 

зоологічних спостереженнях і роботах.  

Подорожі Альфреда Брема 

почалися в 17-річному віці з пропозиції 

барона Мюллера в 1847 році 

відправитися в подорож по Африці у 

верхів'я Нілу. 

 Після п'ятирічних мандрів по 

Єгипту, Нубії та Східному  Судані, він 

повернувся до Німеччини і вивчав в 

Єні і Відні природничі науки. 

Друкував орнітологічні нариси в 

журналах і був одним із засновників 

Німецького орнітологічного 

товариства.  

Друга подорож привела його до Іспанії, третя в Норвегію і 

Лапландію, а в 1862 році – четверта – в північну Абіссінію.  

У 1863 році він прийняв запрошення стати директором 

Зоологічного саду в Гамбурзі, а в 1867 переселився в Берлін, де в 

1869 році заснував знаменитий Берлінський акваріум.  

У 1877 році він об'їхав з доктором 

Фінша і графом Вальдбург Західний 

Сибір і північно-західний Туркестан ; рік 

по тому супроводжував кронпринца 

Рудольфа Австрійського в подорожі в 

область Середнього Дунаю, а в 1879 році 

в більш тривалій подорожі по Іспанії.  

Альфред Брем автор ряду праць і 

численних статей у фахових виданнях. 

Брем створив ряд чудових науково-

популярних робіт, що відрізняються 



грунтовністю змісту і живим, захоплюючим поглядом - це перш за 

все «Життя птахів», «Звіт про поїздку в Хабеш», «Ілюстроване 

життя тварин», «Лісові звірі» (у співавторстві з Россмеслером), 

«Птахи в неволі» (у співавторстві з Бальдамусом, Бодінусом) та ін. 

Крім того, Брем написав багато статей для популярних видань, 

таких як «Gartenlaube». 

Але звичайно, найпопулярнішою його працею залишається 

«Життя тварин». Ця праця, що багато раз видавалась в перекладах 

різними мови, містить, поряд із застарілими, ряд цінних фактичних 

даних. 

У XX столітті неодноразово перевидавалася в переробках ( «по 

А. Е. Брему»), які відображали стан науки на момент перевидання 

(зокрема, змінювалася систематика тварин, оновлювалися різні 

відомості, виправлялися неточності), однак при збереженні (по 

можливості) авторського науково-популярного стилю, плану 

викладу, малюнків. 

Представляємо Вам комплект у 

видавничих напівшкіряних палітурках 

із «золотим» тисненням на корінці з 

безліччю хромолітографій, таблиц  і 

малюнків в тексті і на окремих 

аркушах: 

Брем  . Э. Жизн  животных. Т. 1–3. 

Спб., «Просвещение», 1900-1902. 

 

"Життя тварин" – це книга сповнена 

тонких і живих спостережен  над 

таємничим світом тварин і сучасна досі. 

Вона не втратила своєї цінності не 

тіл ки як фундаментал на наукова 

праця, а й як захоплююче і пізнавал не 

читання для буд -якого віку і 

покоління.  

 

Брэм,  . Э.   Жизнь животных Брэма [Текст] : [в 3 т.]. Т. 1 : Млекопитающие 

: с 10 хромолитографиями, 15 черненными табл. и 221 рис. в тексте, 



исполненными Л. Бекманом, В. Кампгаузеном, Р. Кречмером [и др.] 

/ А. Э. Брэм ; полный перевод со 2-го нем. изд., вновь обработаного Рихардом 

Шмидтлейном для школы и дом. чтения, под ред. проф. П. Ф. Лесгафта. – 

СПб. : Просвещение, 1900. – 853 с. : ил. – Указатели: с. 850–853. 

До першого тому включено відомості про ссавців, що 

населяют  Землю. 

 

Брэм,  . Э.   Жизнь животных 

Брэма [Текст] : сокращенное изд. для 

школы и домашнего чтения : [в 3 т.]. Т. 

2 : Птицы : с 10 хромолитографиями, 19 

черненными табл. и 225 рис. в тексте / 

под ред. А. С. Догеля (с 401 с.) и П. Ф. 

Лесгафта (до 160 с.) / А. Э. Брэм ; полн. 

пер. М. Чепинской со 2-го нем. изд., 

вновь обработаного Р. Шмидтлейном. – 

СПб. : Просвещение, 1901. – XXXI, 880 

с. : ил. – Указатели: с. 871–878. 

До другого тому включено 



відомості про птахів, які були відомі на момент видання книги. 

Брэм,  . Э.   Жизнь животных Брэма [Текст] : сокращенное изд. для 

школы и домашнего чтения : [в 3 т.]. Т. 3 : Пресмыкающиеся, земноводные, 

рыбы, насекомые, низшие животные : с 10 хромолитографиями, 16 черными 

табл., 1 картой и 713 рис. в тексте исполненными Л. Бекманом, Р. 

Кречмером, В. Кюнертом, Г. Мютцелем, Ф. Шпехтом и др. / [под ред. А. 

С.Догеля] / А. Э. Брэм ; полн. пер. М. Чепинской со 2-го нем. изд., вновь 

обработаного Р. Шмидтлейном. – СПб. : Просвещение, 1902. – XLIV, 1067, 

[7] с., [27] вкл. л. ил. – Указатели: с. 871–878. 

У третій том увійшли матеріали про плазунів, земноводних, 

риб, комах і безхребетних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дякуємо за увагу! 
 

 


