
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КНИГИ ТА АВТОРСЬКОГО ПРАВА 

«ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ -КНИГА» 

Щорічно, 23 квітня відзначається Всесвітній день книги та 

авторського права (World Book and Copyright Day) – свято авторів, критиків, 

бібліотекарів, читачів і видавців. 

Наукова бібліотека ЛНУП запрошує відвідати віртуальну виставку 

найстаріших книжкових колекцій французьких, латинських, німецьких, 

польських рідкісних видань з природничих, технічних, сільськогосподарських 

наук Європи XVIII– поч. XIX ст. 

Згідно інструкції Міністерства культури України від 20.11.2001р. «Про 

порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних 

фондів до Державного реєстру національного культурного надбання», 

рукописними вважають видання до ХVII ст., а починаючи з XVIII ст. – лише 

унікальні, з урахуванням особливостей письма, матеріалів, мови, оформлення та 

змісту.  

Щодо інших основних груп документів включених до державного реєстру 

слід назвати інкунабули – книги надруковані в XV столітті; палеотипи – видання 

першої половини XVI століття; іноземні стародруки – видання 1551 – 1800рр. 

Щодо стародруків, то за енциклопедичним словником з книгознавства 

«стародруки» – умовна назва для книг, виданих в тій чи іншій країні впродовж 

певного періоду після виникнення в ній книгодрукування.  

Український вчений І. Огієнко в книзі «Українське друкарство» 

підтверджує, що перша книжка Європи з’явилась в Німеччині в друкарні 

Гутенберга 1450 року. Дальше поширення друкарства по Європі мало наступний 

вигляд: Італія (1464р.), Франція (1470р.), Голландія (1473р.), Угорщина (1473р.), 

Іспанія (1474р.), Англія (1480р.), Данія (1484р.), Португалія (1484р.). 

За І. Огієнком серед слов’янських народів найперше друкарство прийшло 

до чехів (1478р.), згодом до українців (1491р.), далі поширювалось таким чином: 

сербо-чорногорці (1493р.), поляки (кінець XVст.).  

Отже період становлення книгодрукування в тій чи іншій певній 

європейській країні не однаковий. 



Наукова бібліотека ЛНУП презентує колекцію іноземних європейських 

видань з питань кліматології та метеорології. В історико-книгознавчому 

дослідженні вперше подано аналіз близько 50-ти джерел іноземних видань 

ХVІІІ-ХІХ століть. Серед професорсько-викладацького складу рільничої 

академії в Дублянах проаналізовані роботи професора Казимира Шульца, який 

протягом 1891-1919 рр. був керівником науково-дослідної фізичної лабораторії 

та Дублянської метеорологічної станції. Здійснено аналіз 44 томів «Космосу» – 

часопису польського природничого товариства імені Коперніка. Подано 

найстаріші рідкісні європейські видання з питань кліматології та метеорології. 

Титул часопису «Космос», виданого Польським науковим товариством 

природознавців ім. Коперника, Львів, 1914 

 

 

 

 



 

Schübler G. Grundsasse der 

Meteorologie in naherer Beziehung 

auf Deutschlands Clima / G. Schübler 

Professor UniversitätTübingen. – 

Leipzig; in Baumgärtners 

Buchhandlung, 1831. – 206 s. VIII tabl. 

Шифр 3031 

Шублер Г. Основи 

метеорології кліматичних умов 

Німеччини. Застосування 

барометра для прогнозу погоди. 

Лейпциг, 1831. 

Розділи книги містять докладні 

температурні показники, вплив вітру 

на погоду у різні місяці року. 
 

 

Schmidt E. E. Organische 

Chemie, Meteorologie, Geognosie, 

Bodenkunde und Düngerlehre / E. E. 

Schmidt Professor Univ. Zu Jena. – 

Braunschweig; Druk und Verlag von 

Friedrich Vieweg und Sohn, 1850. – 

557 s. Шифр 2113 

Шмідт А. Метрологія, 

ґрунтознавство і вчення про 

добрива для сільських господарств 

(землевпорядників). 

Складається з 2-х томів. Описуються 

індиферентні, вільні від азоту 

органічні речовини; органічні бази, 

органічні кислоти, види важливих 

сільськогосподарських рослин та 

тварин. Метеорологія: 

Спостереження складових атмосфери, 

температури землі, тиск атмосфери, 

вітер, опади. Клімат: Види 

материнських порід, виникнення 

материнських порід, материнські 

утворення у Німеччині. 

Ґрунтознавство.  

 



 

 

Grisebach A. Die vegetation der 

Erde nach ihrer Klimatischen 

Anordnung / A. Grisebach. – Leipzig; 

Verlag von Wilhelm Engelmann, 1872. 

– Bd. II. – 635 s. 1 karta Шифр 1172 

Вегетація землі відповідно до 

кліматичних умов. Порівняльний 

огляд географії рослин. 

Книга містить 19 розділів, де подано 

опис кліматичних умов і рослинності 

різних частин світу: Сахара, Судан, 

Калахара, Капські гори, Австралія, 

ліси Південної Америки та інші. 
 

 

Die Fortschritte Metereologie 

1872. – Köln und Leipzig; Verlag von 

Eduard Heinrich Mayer, 1874. – 214 s. 

Шифр 1103 

Метеорологія 1872. 

У книзі описано прогрес у 

метеорології станом на 1872 рік та 

передові кроки у сфері 

природознавства пов’язані з 

метеорологією. Описано конструкцію 

барометрів на станції їх 

використання, спосіб використання 

термометрів для визначення 

температури повітря, інструменти для 

вимірювання радіації, апарати для 

вимірювання температури ґрунту, а 

також необхідні для вимірювання 

вологості повітря. 



 

Ебеrmаyer Е. Die Physikalischene 

einwirkungen des Waldes aufluft und 

Boden  und seine klimatologische und 

Hygienische Bedeutung / Ernst 

Ebermayer prof.der Agrikulturchemie, 

Geognosie und bodenkunde. – 

Aschaffenburg; Verlag von C. Krebs, 

1873. – 253 s. Шифр 7103 

Е. Ебермаєр. Фізичний вплив 

лісу на повітря і грунт. 

Кліматологічні та гігієнічні 

значення, спостереження 

метрологічних станції. Догляд та 

захист лісів. Том 1 

Містить інформацію про організацію 

лісо-метрологічної спостережної 

системи Баварії, таблиці з висновками 

і додатками у графічному зображенні, 

що подають температуру повітря та 

ґрунтів у лісі. 

 

 

Lorenz Jos. R., Rothe C. 

Lehrbuch der Klimatologie mit 

besonderer rücksscht auf Land-

undForstwirthschaft / Jos. R. Lorenz, C. 

Rothe. – Wien; Wilhelm Braumüller, 

1874. – 483 s. XIV tabl. Шифр 2515 

Лоренс Р. Кліматологія: 

Навчальний посібник з особливим 

акцентом на сільське та лісове 

господарство. / Р. Лоренс, С. Роте. 

Відень, – 1874 р. 

Містить відомості про кліматичні 

елементи: світло, тепло, кругообіг 

води, статистику та динаміку повітря, 

зв’язки між погодними типами та 

кліматом. 

 



 

Meteorologie. №9. 1883. 76 s. 

Шифр 2080 

Вебер Р. Метеорологія №9. 

1883. 

Описано таке явище як температура. 

Дослідження професора Р. Вебера 

містить таблиці доктора Бельшана про 

криві температури (25 років 

спостереження за температурою 1848-

1888 рр.). Описано температурний 

режим на Британських островах, 

повітряний тиск на вітер. 

 

Pamiętnik Fizyjograficzny. Bd. I 

(Dz. I.  Meteorologija I Hidrografija; 

Dz. II. Geologija z Chemija; Dz. III. 

Botanika I Zoologija; Dz. IV. 

Antropologija; Dz. V. Miscellanea / 

Wyd. E. Dziewulski, Br. Znatowicz. – 

Warszawa: Druk. Emila Skiwskiego, 

1888. – 27 tab. 4507 

Пам’ятник фізіографічний.  

Т. VIII. 

У томі подано наукові дослідження з 

метрології і гідрографії, геології і 

хімії, ботаніки, зоології, астрології. 

Видання публікувалося у Варшаві в 

1881–1921 рр. 
 

 

Mohn H. Zasady Metereologii / 

H. Mohn; Prekl. Z niemieckiego 

St. Kramsztyk. – Warszawa: Księg. 

E. Wendego I Sp., 1888. – 316 + V s. 

10098 

Генріх Мон. Засади метеорології. 

У книзі йдеться про загальні засади 

метеорології у сільському 

господарстві. 

 



 

Davy Marié. Météorologie et 

Physique agricoles / M. Davy. – Paris: 

Lib. Agricole de la Maison Rustique, 

1888. – 370 p. Шифр 2021 

Марі Деві. Метеорологія та інші 

фізичні умови 

сільськогосподарського 

виробництва. 

Марі Деві – французький хімік, 

вчений ХІХ століття. У 1854 році 

винайшов електромагнітний двигун. 

В 1860-х роках був заступником 

директора Паризької обсерваторії, 

відповідальний за метеорологію. 

 

 

 
 

 

Sulc, Kazmierz. O pogodzie / K. 

Schulc. – Lwow: Nakł. Macierzy 

Polskiej, 1899. – 156 s. Шифр 1885 

Шульц Казимир. Про погоду. 

У книзі описані явища природи від 

яких залежить погода, проаналізовані 

і пояснені причини тих чи інших 

явищ. 

Казимир Шульц – професор фізики та 

метеорології ВРШ та АР у Дублянах, 

організатор і керівник науково-

дослідної фізичної лабораторії та 

Дублянської метеорологічної станції 

до 1919 року. Багато років провадив 

метеорологічні дослідження і 

систематично оприлюднював 

результати спостережень. Деякі 

наукові праці: Spostrzezenia 

meteorologiczne, Roczniki WSP w 

Dublanach, Lwow, 1894; Grady w 

Galicyi, Krakow, 1901; Klimat i czynniki 

pogody, Warszawa, 1921; Ogolny zarys 

stref klimatycznych, Lwow, 1898; 

Szczelanie pszeciw gradow, Lwow, 1902. 

 



 

Klein P. Metereologija ogólna / 

Perekl. R. Merecki. – Warszawa: Księg. 

Gebethnera I Wolffa, 1915. – 437 s. 

Шифр 3684 

Клейн Р. Загальна метеорологія. 

У книзі описано астрономічні 

причини метеорологічних явищ. 

 

 
 

 

Kosmos: czasopismo polskiego 

towarzystwa przyrodniczego im. 

Kopernika 

Космос – щорічний науковий 

часопис Польського товариства 

природознавців ім. Коперника у 

Львові, де можна було не тільки 

почерпнути інформацію про 

найновіші досягнення тогочасної 

науки, зокрема з метеорології та 

кліматології. Видавався між 1876 і 

1939 роками. На сторінках щорічника 

інформували про наукові дослідження 

вчені таких Львівських наукових 

шкіл: політехнічної, гірничої, 

рільничої, лісничої, а також 

професори класичного університету 

Львова. Це були наукові статті і 

замітки, наукова хроніка, поточні 

відомості наукових товариств. 

Статті з кліматології та метеорології:  

«Космос», 1888 рік: 

Boguski J. J. I Natanson W. 

(Богурский Й., Натансон В.)  

Барометр, що зчитується за 

допомогою електричних коливань. – 

135 с. 



Buschak Gan (Бущак Ян) Результати 

метеорологічних спостережень з 

університетської станції у Львові за 

1888 р. (таблиця).- 16 с. 

Dobrzynski A. (Добжинський А.) 

Температура світлової (гнітної) 

лампи. 

«Космос», 1907 рік: 

Hortynski F (Хортинський Ф.) 

Значення космічних світил. – 51 с. 

Romer E. (Ромер Е.). Кілька 

спостережень і пропозицій щодо 

льодовикових утворень між 

Перемишлем і Добромілем. – 423 с. 

Shreiber W. (Шребер В.) Погляд на 

методи сучасної краніографії (розділ 

антропології, що вивчає мозок) з 

двома ілюстраціями. – 441 с. 

Siedliecki M. (Седлєцкий М.) Досвід 

впливу радіоактивних променів в 

атмосфері на розвиток зародків 

Scyllium canicula Cuv (вид риби). – 145 

с. 

Bugakowa E. (Буякова Е.) Згадка про 

новий прилад спектроскоп. – 364 с. 

«Космос», 1920 рік 

Witkowska-Reutt Z. (Вітковська-

Рует З.). З архіву Краківської 

Обсерваторії: «Обсерваційний 

астрономічний щоденник Яна 

Снядецького від 1792-1803 рр. – 245 с. 
 

 

 


