
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО  

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 2 • 2011 204 

 
10-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ ЦЕНТРУ ІСТОРІЇ АГРАРНОЇ НАУКИ 

ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ НААН 

Шановні колеги! 
Щиро вітаємо вас із ювілеєм! 
Десять років – невеликий проміжок у житті ко-

лективу, проте зроблено надто багато. І це «бага-
то» досягнуто передусім завдяки наполегливості 
директора бібліотеки Віктора Анатолійовича Вер-
гунова – доктора сільськогосподарських наук, 
професора, члена-кореспондента НААН. 
Він якісно змінив пріоритети діяльності й ор-

ганізаційну структуру бібліотеки, переорієнту-
вавши її за своєю суттю в наукову установу 
першої категорії. 
Неоціненним доробком у діяльності бібліоте-

ки є, передусім, заснована у 1998 році бібліогра-
фічна серія, що включає: «Академіки Націона-
льної академії аграрних наук», «Члени-
кореспонденти Національної академії аграрних 
наук», «Іноземні члени Національної академії 
аграрних наук», «Землевпорядна наука», «Біобі-
бліографія вчених-аграріїв України», «Аграрна 
наука України в особах, документах, бібліогра-
фії», «Відомі вчені-природознавці та освітяни 
України», «Наукові історико-бібліографічні чи-
тання», «Іноземна сільськогосподарська книга у 
фондах ДНСГБ НААН України та науково-
дослідних установ і вищих навчальних закладів 
аграрного профілю України».  
Дана серія відкрила чимало маловідомих сто-

рінок історії й, що головне, – вперше повернула 
незалежній Україні не один десяток славетних 
імен українців. 
Науково-організаційна та методична діяль-

ність професора В.А. Вергунова як директора 
головної книгозбірні аграрної галузі та віце-
президента Асоціації бібліотек України, що за 
своїм фондом є третьою галузевою бібліотекою 
світу, визнана на державному рівні, а також фа-
хівцями з-за кордону. 
Останніми роками бібліотека перетворилася 

не тільки у визнаний у країні та за її межами по-
тужний і добре обладнаний галузевий інформа-
ційний центр, а й у культурно-просвітницький 
осередок Росії, Франції, Німеччини, Польщі, Із-
раїлю та Угорщини в м. Києві. 
При центрі відкрито аспірантуру, докторанту-

ру та спецраду із захисту дисертацій. 
Не менш вагомим є внесок колективу бібліо-

теки й особисто її директора в розкриття і під-
няття глибинних наукових пластів перлини сві-
тового виміру – Полтавського дослідного поля, 
яке в цивілізованому світі знають ще як «Украї-
нський Ротамстед». 
Прийміть, шановні колеги і Ви особисто, Вік-

торе Анатолійовичу – як фундатор центру історії 
аграрної науки, – найщиріші поздоровлення з  
10-ю річницею його створення з побажаннями 
подальшого висвітлення історії аграрної науки, 
освіти і техніки, проблем історії природознавст-
ва в Україні, загальних питань становлення й 
розвитку вітчизняної науки, освіти і техніки. 
Хай же відлічують роки 
Крапель дзвінкі краплини. 
Вдаль вирушайте, в неспокій, – 
Вчити зростати Людину! 
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