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Прес-реліз 

 
 З 10 по 20 лютого в ОННБ ім. М.Горького проходитиме Декада природознавчої літератури, 

присвячена 450-річчю від дня народження видатного італійського мислителя епохи Відродження, 

фізика, математика, засновника класичної механіки, астронома, філософа, літератора, поета, одного 

із засновників сучасного експериментально-теоретичного методу вивчення природи Галілео 

Галілея. Він одним із перших почав спостереження за небом, побудувавши власноруч підзорну 

трубу та значно вдосконаливши конструкцію телескопа. Завдяки своїм телескопічним 

спостереженням довів правильність геліоцентричної теорії будови Сонячної системи.  

 У рамках декади відбудеться День науковця, під час якого в рамках проекту «Парад планет» 

презентуватиметься збірник науково-популярних статей науково-дослідного інституту 

«Астрономічна обсерваторія» - «Одеський астрономічний календар. 2014» (О., 2013). У заході 

братимуть участь: засновник та головний редактор «Одеського астрономічного календаря», 

професор, доктор фізико-математичних наук В.Г. Каретников; кандидат фізичних наук, доцент 

кафедри астрономії ОНУ ім. І.І. Мечникова М.І. Рябов; доцент, кандидат технічних наук, член-

кореспондент Української екологічної академії наук А.Д. Крісілов. Зацікавить аудиторію доповідь 

голови громадської організації «Комітет Данте Аліг’єрі» Віктора Ануссі про святкування ювілею 

Галілео Галілея в Україні та закордоном, зокрема в Італії. 

 Експонуватиметься книжкова виставка: «А все-таки вона обертається: до 450-річчя від 

дня народження Галілео Галілея», на якій представлені унікальні видання про життя та діяльність 

Галілея: «Пергамент О. Галилео Галилей, его жизнь и научная деятельность: критико-биогр. очерк 

/ О. Пергамент. – О. : Одес. новости, 1893»; «Маракуева Н. Галилей, его жизнь и ученые труды / Н. 

Маракуева. – М. : Типолитогр., 1885»; «Материалы судебного процесса над Галилео Галилеем 

(1615-1633) / сост. Серджо М.-Пагано; Акад. наук Ватикана. – Факсимильное воспроизведение 

«documenti del processo di Galileo Galilei» MCMLXXXIV [1984]» Остання книжка передана до фонду 

бібліотеки: кандидатом технічних наук, членом-кореспондентом Української екологічної академії 

наук Анатолієм Даниловичем Крісіловим та професором, доктором фізико-математичних наук, 

лауреатом Державної премії СРСР Анатолієм Михайловичем Шутком). У 80-ті роки ХХ ст. за 

ініціативою понтифіка Павла Іоанна ІІ матеріали судової справи були переглянуті і вченого було 

цілком виправдано. У 1984 році Ватикан опублікував матеріали цієї судової справи, які знаходилися 

в секретному архіві Ватікану. Приємно відзначити, що у фондах найстарішої книгозбірні півдня 

України знаходиться  рідкісне мініатюрне видання 1896 року – лист до Христини ді Лорена, 

написаний Галілеєм у 1615 році. Книжка розміром у 256-у частку аркуша має 205 сторінок і 

заслуговує на титул «найменшої книги світу». В антикварному каталозі фірми Breslauer u. Meyer 

(зараз Martin Breslauer), у Берліні, в 1900 році ця книжечка позначена як найменша у світі. Для її 

друку був використаний шрифт «Дантіно», висота букв якого менше 1 мм. Також на виставці 

представлені вітчизняні та сучасні видання про життя та діяльність Галілея. Увазі читачів 

запропоновано і книжкову виставку «Сучасні видання з природознавчої тематики», де 

представлені найновіші видання з фізики та астрономії, хімії та біології, математики, географії, та 

найновіші періодичні видання з природознавчої тематики.  

 

 


