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ДО 100-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

БІБЛІОТЕКИ НААН УКРАЇНИ 
Правління Громадської спілки «Полтавське товариство сільсь-

кого господарства» щиро вітає колектив Національної наукової 
сільськогосподарської бібліотеки НААН України зі 100-річним 
ювілеєм. 

2017-й ювілейний рік був багатим на події, пов’язані з цією 
знаменною датою. Історична значимість установи гідно оцінена 
державою. 
Адже, маючи унікальний фонд 1,1 млн галузевих видань на 

35 мовах із 59 країн, ваша установа є третьою у світі бібліотекою. 
У серії «Біобібліографія вчених-аграріїв України», започатко-

ваній у 1998 році, вийшло друком 66 покажчиків. 
А в межах серії «Аграрна наука України в особах, документах, 

бібліографії» з 2001 року побачили світ 98 історико-наукових збір-
ників, монографій, біобібліографічних покажчиків. Окрім цього, 
видається ще 11 біобібліографічних серій. 
Вагомий внесок у відновлення історичної справедливості зро-

бив Центр історії аграрної науки, реорганізований у 2013 році в 
Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки. 
Національним надбанням є фонд видань сільськогосподарської 

тематики XIX століття. Під егідою Національної наукової сільсь-
когосподарської бібліотеки НААН з 1999 року видається єдиний 
в Україні журнал «Агропромисловий комплекс України», 25 ви-
пусків якого вже побачили світ. 
Для всього великого наукового аграрного загалу України вагомою допомогою є понад 500 науко-

вих видань і більше 600 науково-методичних матеріалів, статей та інших наукових публікацій, що 
вийшли загальним друком у новому тисячолітті. 
Ваша установа виконує функції головної бібліотечної установи для 210 бібліотечних закладів агра-

рного профілю нашої країни і є галузевим депозитарієм сільськогосподарської та лісотехнічної літе-
ратури. 
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН сьогодні – це колектив однодумців, 

які, дякуючи високій освіченості, професіоналізму, невичерпній енергії та відданості своїй справі, 
виконують важливі державні завдання. 
Вікторе Анатолійовичу! Вами багато зроблено по підняттю глибинних пластів аграрної науки, ви-

світленню історичної значимості вчених-аграріїв, пов’язаних з Полтавщиною. 
Ви є одним з ініціаторів відновлення діяльності Полтавського товариства сільського господарства, 

яке сприятиме об’єднанню місцевої наукової еліти, підвищенню рівня сільськогосподарського виро-
бництва Полтавщини.  
Сподіваємося на нашу подальшу плідну співпрацю через Центр історії природознавства Полтав-

щини, створеного на базі Полтавської державної аграрної академії. 
Тож, доброго Вам здоров’я, творчих злетів, натхнення, наснаги, подальших успіхів на благо нашої 

країни! 
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