Інформація про засновника
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
Національної академії аграрних наук України
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної
академії аграрних наук України – спеціальна бібліотека загальнодержавного
значення, провідний галузевий депозитарій сільськогосподарської та
лісогосподарської
літератури,
комплексний
бібліотечно-інформаційний,
культурно-просвітницький, науково-методичний та видавничий центр, що
сприяє збереженню, створенню і використанню інформаційних ресурсів та
наукове
забезпечення
інформаційно-бібліотечного
супроводження
агропромислового виробництва.
Більш як 80-річна історія одного з найстаріших в Україні осередків знань,
що впродовж усього періоду свого існування є носієм національної ідеї, тісно
пов’язана з розвитком аграрної науки, освіти та сільськогосподарського
виробництва в державі. Установа заснована у листопаді 1921 р. в м. Харкові як
службова книгозбірня Народного комісаріату земельних справ України. У 1921–
1931 рр. Бібліотека функціонувала вже як сільськогосподарська бібліотека
Наркомзему УРСР; 1931–1935 рр. – наукова сільськогосподарська бібліотека
Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук; 1935–1947 рр. –
Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Наркомзему УРСР; 1947–
1964 рр. – Центральна, 1965–1969 рр. – Республіканська наукова
сільськогосподарська бібліотека Міністерства сільського господарства УРСР. У
1970 р. Бібліотеку було підпорядковано Південному відділенню ВАСГНІЛ;
1970–1988 рр. – ЦНСГБ; 1991–1993 рр. – РНСГБ УААН; 1994–2003 рр. – ЦНСГБ
УААН; з 2004 р. – ДНСГБ УААН ; з 2010 р. – ДНСГБ НААН ; з 2012 р. – ННСГБ
НААН.
Якісно новий етап у діяльності ЦНСГБ почався з її переводом у 1971 р. з
Харкова до Києва. І з того часу вона стає науково-методичним центром для
мережі бібліотек сільськогосподарських науково-дослідних інститутів, дослідних
станцій, вищих навчальних закладів і технікумів України і Молдавії.
У 1998 р. ЦНСГБ УААН одержала статус науково-дослідної установи.
Нові умови господарювання потребували переорієнтації її діяльності. Не

втрачаючи добрих традицій, Бібліотека розробила нову альтернативну структуру,
запровадила прогресивні бібліотечні технології.
Рішенням Загальних зборів УААН з березня 2001 року вона набуває
статусу науково-дослідного інституту першої категорії.
Постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. за № 1697
на базі ЦНСГБ УААН створено Державну наукову сільськогосподарську
бібліотеку Української академії аграрних наук. У постанові наголошувалося, що
ДНСГБ УААН є спеціальною бібліотекою загальнодержавного значення.
Нині Національна наукова сільськогосподарська бібліотека (Указ
Президента України № 700/2012 від 14.12.2012 р.) Національної академії
аграрних наук України розгортає свою діяльність як науково-дослідна та
науково-інформаційна установа, інтегрована у світовий науково-інформаційний
простір.
ННСГБ НААН виконує різноманітні функції: спеціальної бібліотеки
загальнодержавного значення; науково-дослідного, науково-інформаційного та
науково-методичного центру бібліотек сільськогосподарської галузі; головної
національної книгозбірні сільськогосподарської та лісогосподарської літератури;
провідної
галузевої
бібліотеки-депозитарія;
комплексного
наукового
бібліотечного та інформаційного центру для науково-інформаційного та
документного супроводу розвитку аграрної науки і виробництва, науковометодичного забезпечення мережі сільськогосподарських бібліотек України,
розробки питань історії аграрної науки і техніки, аграрної біографістики,
книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства.
З метою проведення галузевих комплексних наукових досліджень, зокрема
з проблеми започаткування, становлення та розвитку сільськогосподарської
дослідної справи в Україні діє Інститут історії аграрної науки, освіти та
техніки.
При ННСГБ НААН успішно функціонує аспірантура. (відкрито згідно
рішення Президії УААН та Міністерства науки і освіти України у 2002 р.). З
2010 р. існує докторантура. За цей період при ННСГБ виконано понад 80
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних та
сільськогосподарських наук за спеціальністю 07.00.07. – історія науки і техніки
та 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук.
Нині ННСГБ НААН – потужний науково-інформаційний центр
формування галузевого сегмента з аграрних питань як складової в
інформаційному просторі України із понад мільйонним документноінформаційним потенціалом на 32 мовах із 59 країн світу. Важливе місце
відводиться документам «Фонду видань, випущених у XIX столітті з
сільськогосподарської тематики», який за Розпорядженням Кабінету Міністрів
України за № 1038-р від 3 вересня 2009 р. визнано Національним надбанням
України і становить понад 10 тис. 300 одиниць. Фонд містить фундаментальні
видання з природничих, сільськогосподарських, лісотехнічних наук, довідники
та енциклопедії, альбоми, атласи, зібрання періодики, що того часу видавалися в
Російській імперії, на теренах сучасної України, Польщі, Німеччині, Франції,
Чехії, Італії, США, Англії.

Бібліотека є офіційно визнаним науково-методичним центром для
бібліотек мережі НААН та Міністерства аграрної політики і продовольства
України. У книжкових колекціях сільськогосподарських бібліотек України
налічується близько 19 млн. назв книг, газет, журналів. Тут зосереджена основна
частина інтелектуального потенціалу народу – надбання сільськогосподарської
науки і практики агропромислового виробництва.
ННСГБ НААН, використовуючи світові кумулятивні інформаційні
продукти на CD-ROM та Internet, створює власні електронні продукти, такі, як
CD «Бібліотеки – суспільству. Аграрні науки», «Національна база даних з історії
становлення і розвитку НДІ та інших установ і організацій УААН» тощо.
Бібліотека видає науково-допоміжні ретроспективні бібліографічні
покажчики з окремих проблем сільського господарства, історії аграрної науки,
сільськогосподарської бібліографії та книги в 11 серіях, заснованих ННСГБ
НААН:
- Біобібліогр. сер. «Академіки Української академії аграрних наук» (засн. в
1998 р.)
- Біобібліогр. сер. «Члени-кореспонденти Української академії аграрних наук»
(Засн. у 2005 р.)
- Біобібліогр. сер. «Іноземні члени Української академії аграрних наук» (Засн. у
2009 р.)
- Біобібліогр. сер. «Землевпорядна наука» (Засн. у 2005 р.)
- Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України» (Засн. в 1998 р.)
- Іст.-бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах,
бібліографії» (Засн. в 1998 р.)
- Сер. «Відомі вчені-природознавці та освітяни України» (засн. у 2003 р.)
- Сер. «Наукові історико-бібліографічні читання» (засн. у 2001 р.)
- Бібліогр. сер. «Іноземна сільськогосподарська книга у фондах ННСГБ НААН
України та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного
профілю України» (засн. у 2009 р.)
- Сер. «Академіки та члени-кореспонденти НАН України для сільського
господарства» (засн. у 2007 р.)
- Сер. темат. наук.-доп. бібліогр. покажчиків вітчизняних та зарубіжних
видань з фондів ННСГБ НААН «Інформаційно-бібліографічні ресурси
агропромисловому виробництву України» (засн. у 2013 р.)
Також виходять інші видання, підготовлені ННСГБ НААН, зокрема
загальнодержавного значення:
• Реферативний журнал «Агропромисловий комплекс України».
• електронне наукове фахове видання – міжвідомчий тематичний збірник
«Історія науки і біографістика» (Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN
=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P0
2=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=INB_Title)
• Бюлетень ННСГБ НААН, який містить рекомендації щодо поліпшення
інформаційно-бібліотечного обслуговування фахівців аграрної галузі, офіційні,
науково-методичні матеріали на допомогу бібліотечним фахівцям аграрної

галузі.
Працює аспірантура та докторантура, де готуються спеціалісти вищої
кваліфікації за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки.
Щорічно проводяться курси підвищення кваліфікації бібліотечних
працівників
наукових
сільськогосподарських
бібліотек
методично
підпорядкованої мережі.
Бібліотечна установа тісно співпрацює з профільними інформаційними
установами багатьох провідних країн світу, дипломатичними представництвами
зарубіжних країн і міжнародних організацій, акредитованих в Україні,
провідними бібліотеками України тощо.
На Інтернет-сайті «Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
Національної академії аграрних наук України» http:// dnsgb.com.ua висвітлюється
багатогранна діяльність установи, послуги та ресурси.
Робота колективу ННСГБ НААН спрямована на формування, оновлення,
удосконалення
інформаційно-бібліотечного
супроводження
наукового
забезпечення агропромислового виробництва і користувачів, трансформуючи,
таким чином, бібліотеку у відкрите інтерактивне середовище, яке забезпечує
доступ до інформації всіх видів і на будь-яких носіях, незалежно від часового та
географічного простору.
За вагомий внесок у розвиток вітчизняної аграрної науки, освіти,
виробництва, за сумлінну працю та якісне наукове забезпечення інформаційнобібліотечного супроводження агропромислового виробництва установа
відзначена Почесною грамотою Верховної ради УРСР та Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України, а співробітники неодноразово відзначалися
державними нагородами, також відомчими грамотами, дипломами, цінними
подарунками.
ННСГБ НААН очолює доктор сільськогосподарських наук, професор,
член-кореспондент НААН, іноземний член РАСГН, заслужений працівник
сільського господарства України Віктор Анатолійович ВЕРГУНОВ.
Бібліотека працює:
Щоденно – з 09.30 до 18.00. В суботу, неділю – вихідний.
Останній день місяця – санітарний.
Детальнішу інформацію можна одержати за адресою:
03680, Київ-680, Героїв оборони, 10
тел.: 8 (044) 258-21-75 Fax: 8 (044) 526-05-09
info@dnsgb.com.ua

