
Книжкова виставка:                                                                                                                                       

“Стародруки очима часу: книги-ювіляри 2019 року”                                                                                   

(До Всеукраїнського дня бібліотек) 

 “Habent  sua fata libella” -                                                                                                                              

“Книги мають свою долю”                                                                                                            

Теренціан  

 Бібліотека володіє зібранням медичної літератури – від раритетних 

видань і до найсучасніших. 

   Стародруки є унікальним джерелом вивчення історії розвитку 

медицини. Унікальність стародруків продиктовано самою природою 

давньої книги. Тому кожен примірник стародруків, що зберігся до 
наших днів є цінним та цікавим. 

  Час, інколи зовсім непомітно для нас, змінює відношення до чорних 

рядків на папері. І книгу, що побачила світ двісті років тому ми 

сприймаємо з іншим почуттям, ніж ту, яка тільки-но вийшла з друкарні. 

Справа не лише в тому, що дані, вміщені в ній, стали надбанням історії. Вже сама книга є 

пам’яткою книгодрукування, бібліографічною рідкістю і має величезну історико-культурну 

цінність.  

 З метою ознайомлення читачів і розкриття фонду стародруків бібліотеки  підготовлено  

виставку «Книги-ювіляри 2019 року». 

 
 

 

 

 

 

 

 



Цього року виповнюється: 

 

120 років - Александровский Н.И. Терапия болезней детского возраста (1899) 

 

120 років  - Бем А.  Учебник гистологии человека со включением микроскопической техники 

(1899)   

100 років - Бумм Э. Руководство к изучению акушерства (1919)                                                                            

80 років – Воробьев В.П. Атлас анатомии человека (1939)                    

90 років  - Вульштейн Л. и Вильмс  М. Руководство по хирургии (1929 ) 

90 років - Гентер Г. Г. Акушерский семинарий (1929) 

110 років  - Гиппиус А. Детский врач как воспитатель (1909) 

110 років - Wesener.F. Врачебно-клиническая диагностика. Руководство по методам исследования 

внутренних болезней (1909).   

125 років - W. Allan Jamieson. Болезни кожи (1894) 

90 років - Завадовский Б. Человеческое тело: как оно устроено и как живет (1929) 

80 років - Зернов Д.  Руководство по описательной анатомии человека   (1939)                                                                                                                                          

130 років - Левандовский Р. Электродиагностика и электротерапия. (1889) 

115 років  - Котовщиков Н. Руководство к клиническим методам исследования (1904) 

90 років - Крымов А.П. Учение о грыжах (1929) 

110 років - Кульчицкий Н.К. Учение о микроскопе и техника микроскопического исследования 

(1909) 



140 років  -  Лабульбен А. Новые элементы патологической анатомии описательной и 

гистологической (1879) 

100 років -  Политова Е. И. Руководство к производству химико-бактериологических 

исследований отделений и выделений человеческого организма (1919) 

110 років -Тихомиров В.А.  Курс фармации (1909)    

85 років - Федоров С.П. Желчные камни и хирургия желчных путей (1934)                                                                                                                                             

120 років - Ходин А. В. Практическая офтальмология (1899) 

110 років - Хирургия практического врача со включением болезней глаз , уха и зубов (1909)  

80 років - Черток Р.А. Осложнения беременности и родов. Диагностика и лечение  (1939) 

80 років - Шапуров В.В. Анатомия уха, горла и носа (1939) 

 

Література: 

1. Александровский Н.И.                                                                                                                       

Терапия болезней детского возраста.-Москва: Типо-литография Товарищества И. Н. 

Кушнерев и К°,1899.-163с.   618.9/А46 
У виданні представлено матеріали з діагностики та лікування найбільш поширених 

дитячих хвороб. 

 

 

   



2. Бем А.  

Учебник гистологии человека с включением микроскопической техники / А. Бем и М. 

Давыдов; Пер. с нем. [и предисл.] В. Львова. - 3-е изд., по 2-му нем. изд., вновь перераб. и 

знач. доп. - Москва : М. и С. Сабашниковы, 1899. - XVI, 402 с., 257 ил.   611/Б45 
 

У підручнику розглянута мікроскопічна будова клітин, тканин, органів і систем людського 

організму, закономірності їх формування та зміни у процесі життєдіяльності. 

 

 

 

 

3. Бумм Э.                                                                                                                                           

Руководство к изучению акушерства.- Ч.2.- С.-Петербург: Типография Евдокимова,  

Атлас.- 1919.-238с.   618.2(02)/Б90 

Керівництво до вивчення акушерства - медична енциклопедія німецького лікаря Ернеста 

Бумма, що складається з 28 лекцій автора. Свого часу стала популярною енциклопедією з 

акушерства в Німеччині і в інших країнах світу. Завдяки високій якості зображення, книга стала 

зразком для багатьох наступних підручників і перевидається в багатьох країнах до наших днів. 

 

 

 

 



4. Воробьев В. П.                                                                                                                              

Атлас анатомии человека: атлас. Т. 3 / В. П. Воробьев; закон., ред. и подг. к печати Р. Д. 

Синельниковым. - М.; Л. : Медгиз, 1939. - 350 с.   611/В75 

Третій том складається з вчення про внутрішні органи: травний, дихальний, сечостатевий 

апарати. 

 

 

 

  

5. Вульштейн Л.                                                                                                                                   

Руководство по хирургии : руководство. Т. 2. Вып. 8-10 / Л. Вульштейн, М. Вильмс. - Л. : [б. 

и.], 1929. - 592 с.   617(02)/В88 

  Другий том присвячено хірургії хребта, хірургії тазу, захворюванням  м'яких частин кінцівок та 

кісток і суглобів.  

 

 

 

  

 



6. Гентер Г. Г.                                                                                                                      

Акушерский семинарий. Т. 2 – Ленинград.: Практическая Медицина, 1929. - 311 с. 

618.2/Г34 

Книга включає в себе 43 випадки з різних видів патологічних станів в  акушерстві. 

 

 

 

  

          

7. Гиппиус А.                                                                                                                                                                      

Детский врач как воспитатель. Практическое руководство для родителей, врачей и 

педагогов. Москва.: Тип. Печатное Дело. Ф. Я. Бурче,1909г. - 276 с.   613.9 /Г50 

Видання  присвячено питанням, пов'язаним з вихованням дітей, з якими стикаються дитячі 
лікарі та вихователі  в практичній життєдіяльності. Головне у вихованні  - гармонійний розвиток  

тіла, розуму і почуттів дитини. 

 

 

 

 

 



 8. Wesener.F.                                                                                                                             

Врачебно-клиническая диагностика. Руководство по методам исследования 

внутренних болезней для студентов и врачей. Санкт-Петербург: Издание журнала 

"Практическая медицина", 1909 г.-547с.   616.071/ В38 

У керівництві викладено методи обстеження пацієнтів з патологією внутрішніх органів. 
Матеріал охоплює дослідження основних систем внутрішніх органів: бронхолегеневої, 

серцево-судинної, травної, сечовидільної, кровотворної . 

 

 

 

   

9. Jamieson A. W.                                                                                                                                                                

Болезни кожи. Руководство для врачей и студентов. - Санкт-Петербург.:. Изд. главн. 

военно-медиц. управл.-1894 год.- 732 с. - 9 ил.   616.5/Д40   

Керівництво для лікарів і студентів по хворобах шкіри. На сучасному на той час рівні 

розповідається про будову шкіри, гігієну, основні захворювання шкіри і їх лікування. 

 

 

 

 

 

 

http://logoburg.com/modules/web_ozon/ozon.php?id=8616480


10. Завадовский Б.                                                                                                                     

Человеческое тело: как оно устроено и как живет. - М,1929.- 54с.   611/313     

Науково-популярна книга про будову людського тіла. 

 

 

 

 

11. Зернов Д.                                                                                                                                                   

Руководство по описательной анатомии человека. -Т. II. - Медгиз,1939.- 427с.   611/3 58 

 Прекрасно складені анатомічні описи, наведені в цьому підручнику, в значній мірі зберегли свою 

наукову цінність і до теперішнього часу, але наведені в підручнику онтогенетичні і фізіологічні 

дані є недостатніми, а філогенетичні дані в значній мірі застарілими. 

 

                          

 

12. Левандовский Р.                                                                                                                                                  

Электродиагностика и электротерапия включительно с физическою пропедевтикою: 

для практических врачей / Р. Левандовский. - Пер. с нем. - СПб.: Издание журнала 

"Практическая медицина", 1889 (Типография Эттингера). - 523 с.   615.89/Л31   

Керівництво з електродіагностики і електротерапії для практичних лікарів. У книгу в стислому 

викладі включені всі методи застосування електрики в медицині для діагностичних і 

терапевтичних цілей. Представлені ґрунтовні відомості з електрофізики, що мають значення для 

практичного лікаря. 



     

      13. Котовщиков Н.  

 Руководство к клиническим методам исследования внутренних болезней /Н. Котовщиков Т.1.    

 Вып.2.-Казань.Типо-литография Императорского университета – 1904.- 1121с.   616.071.1/К73 
 

 У керівництві викладено дослідження серцево-судинної системи. 

 

 

 

 14. Крымов А.П.                                                                                                                                  

Учение о грыжах. - СПб.: Практ. мед. (В. С. Эттингер) Ф. В. Эттингер, 1929.- 552с.   

617.56/К85 

Це одне з найбільших і значних досліджень з даного питання в світовій медичній літературі.Багато 

ілюстроване видання з 267 малюнками в тексті. Кожна грижа має свої особливості як з боку 

анатомії тієї області, де вона виходить, так і з боку розпізнавання і лікування, але разом з тим є і 

загальні явища, властиві всім грижам. 

 

 

15. Кульчицкий Н.К.                                                                                                                                 

Учение о микроскопе и техника микроскопического исследования. - Харьков, 1909. -270с.   

616.074.0/К90                                                                             

 Фундаментальна праця по мікроскопії, чим глибше ми проникаємо в таємниці всесвіту, тим 

складніше стає мікроскоп, інструмент, що допомагає робити відкриття і вдосконалювати майбутнє. 

 

 



16. Новые элементы патологической анатомии описательной и гистологической. Вып.1 / 

А. Лабульбен ; пер. с фр. М. М. Манассенна. - [Б. м.] : Типография Я.Трея, 1879. – 790с.   

616.091/ Л12 

У виданні наведено огляд основних принципів патології людини, основну увагу приділено 
патогенезу і клінічній картині захворювань.  

 

 

 

 17. Политова, Е. И.                                                                                                                      

Руководство к производству химико-бактериологических исследований отделений и 

выделений человеческого организма  / Е. И. Политова. - [Б. м. : б. и.], 1919. - 488 с.   

616.076/ П 50 

Книга містить хіміко-бактеріологічні дослідження виділень людського організму. 

 

 

                               

18. Тихомиров В.А.                                                                                                                                                        

Курс фармации.- Москва, Типография Т.Д.Мошкина и Ге,1909. -528с.   615.1/Т46 

  У виданні містяться дані про лікарські препарати та правила рецептури.  

 

 



 

19. Федоров С.П.                                                                                                                      

Желчные камни и хирургия желчных путей.- Монография. — Л.: ОГИЗ, М.: Медгиз, 1934. — 

392 с.  617.436/Ф33 

Даний посібник містить основні знання з патогенезу і патологічної анатомії розглянутого 

захворювання, дає чітке уявлення про клінічну картину і перебіг хвороби, допомагає в діагностиці 

і вказує на кращі оперативні методи, що застосовувалися при лікуванні. 

 

 

20. Черток Р.А.                                                                                                                                                                         
Осложнения беременности и родов. Диагностика и лечение  / Р. А. Черток. - Воронеж : 

Воронежское областное книгоиздательство, 1939. - 366 с.   618.3/Ч50 

Мета керівництва - допомогти дільничному лікарю і починаючому акушеру в їх повсякденній 

акушерській діяльності. В основі керівництва - досвід акушерських установ, в яких автору 

доводилося працювати. 

 

  

21. Ходин А. В.                                                                                                                    

Практическая офтальмология : Руководство для врачей и студентов / Сост. д-р мед. А. 

Ходин, прив.-доц. офтальмологии и ассист. Офтальмол. клиники Мед.-хирург. акад. - Санкт-

Петербург : Гл. воен.-мед. упр., 1899. – 665с.   617.7/Х69 

У керівництві розглянуто питання патогенезу, діагностики, методи лікування та профілактики 

захворювань органів зору. 

 



 

22. Хирургия практического врача со включением болезней глаза , уха и зубов: Т 1 и 2 

. /С.- Петербург , Издание журнала " Практическая Медицина ( В.С.Эттингер ), 1909 .- Пер. с 

нем. М.Блюменау,В.Гольштейна . – 307с. -171 рис .   617(02)/Х50   

У виданні висвітлено методи діагностики і лікування хірургічної патології. 

 

 

          

23. Шапуров В.В.                                                                                                                               

Анатомия уха, горла и носа.-  Свердловск, 1939. - 200 с.   611.2 /Ш24 

У виданні подані відомості про анатомічну будову вуха, горла, носа людини та їх взаємозв’язок з 

клінічною нормою та патологією. 

 

 

 

 


