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Історична довідка  

наукової діяльності Іоганна-Генріха Оттовича Коха 

(18.01.1881–9.04.1948) 

 

Іоганн-Генріх Кох (Johans Heinrihs Koh) народився 18 січня 1881 року у 

волості Вергале (Vērgale) Павілостського краю Латвії в багатодітній родині. 

Здобувши середню освіту (імовірно в реальному училищі), у вересні 1899 р 

Іоганн Генріх Кох вступив на сільськогосподарське відділення Ново-

Олександрійського інституту сільського господарства та лісівництва в м Пулави 

Люблінського воєводства Царства Польського (нині - Харківський національний 

аграрний університет ім. В.В. Докучаєва). 

В 1902 р за участь в чергових студентських заворушеннях його відрахували 

і вислали під поліцейський нагляд в Лієпаю. Там же він пройшов військову 

службу. Після її закінчення закріплював свої агрономічні знання, будучи рік 

практикантом в Відземе (Ліфляндськая губернія). 

З початком російсько-японської війни в 1904 р знову покликаний на 

військову службу. Після її завершення в 1906 р спочатку працює за фахом в 

Новгородській, а потім півроку в Харківській губернії. Як учасник бойових дій 

(по закінченню п'ятирічного терміну давності порушення) особисто звертається 

до Миколи II і отримує дозвіл закінчити своє навчання в Ново-

Олександрійському інституті, куди відновлюється в 1907 р. Під керівництвом 

професора П.Ф. Баракова проходить річну практику на Гутянському заводі 

барона Кеніга в Богодухівському повіті Харківської губернії 

За її результатами підготував «Звіт», який надав комісії в складі професорів: 

П.Ф. Баракова, І.П. Кулагіна і І.О. Широких. На підставі його захисту і 

передбаченого ст. 18 «Положення про Ново-Олександрійському інституті 

сільського господарства і лісівництва» отримує звання вченого агронома I 

розряду. 

У 1908-1914 рр. працює вчителем в Седлецькій губернії і одночасно 

навчається у Варшавському університеті. У 1909 р отримав право викладати 

німецьку мову в середніх навчальних закладах, а в 1914 р - ще математику і 

фізику. 

На початку 1918 р відгукнувся на запрошення зайняти посаду завідувача 

бібліотекою головного українського аграрного відомства.  

Вона була створена в липні 1917 р. другим наказом за підписом заступника 

Голови Української Центральної Ради професора С.Ф. Веселовського при 

Генеральному секретаріаті земельних справ. Першим документно доведеним її 

керівником став латвієць  Іоганн-Генріх Оттанович Кох, який стояв у витоків 

бібліотеки протягом 1918–1922 рр., що функціонувала спочатку при 

Генеральному секретаріаті, а потім – Міністерстві земельних справ Української 

Центральної Ради (УЦР) Української Держави гетьмана Скоропадського, 

Директорії УЦР  та Наркомземі УСРР. 

Ним була відпрацьована правильна та далекоглядна стратегія з 

використанням усього найкращого, що було притаманне тогочасній бібліотечній 

справі з національними особливостями.  
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Під керівництвом Іоганна Генріха Коха сталося не просто формування 

установи як спеціальної бібліотеки загальнодержавного рівня в надзвичайно 

непростий для України час перших надій самостійності, а й отримання визнання 

як методичного координаційного центру з проблеми з реальними розробками 

(наприклад, в питаннях національної сільськогосподарської бібліографії) при 

остаточному встановленні радянської влади, коли українські землі ввійшли до 

складу нової держави як окремої республіки. 

Від початку існування бібліотека, незважаючи на всілякі труднощі, 

спрямовувала свою роботу на комплектування фондів важливими і цінними 

вітчизняними та зарубіжними галузевими виданнями. Згідно з документом від 6 

грудня 1918 р. «Про постановку бібліотечної справи у Міністерстві 

землеробства», підготовленим завідувачем бібліотеки Г.О. Кохом і поданим до 

профільного Міністра, в інвентарній книзі значиться лише 1007 одиниць 

примірників, що, зрозуміло, не задовольняло читацькі потреби і, тим більше, не 

забезпечувало працівників апарату відомства необхідною інформацією.  

Завдячуючи ентузіазму Г.О. Коха у 1920 р. бібліотека вже мала близько 

12 тис. назв видань різноманітного змісту за рахунок великих книжкових 

зібрань, насамперед XIX ст., які надійшли від бібліотек: Департаменту 

сільськогосподарської економії, статистики та кооперації, Південноросійського 

товариства сільського господарства та сільської промисловості (заснованого в 

1897 р.), Всеросійського товариства цукрозаводчиків (1900), Київського 

агрономічного товариства (1909), Київського товариства сільського 

господарства та сільської промисловості (1898), а також частково – Київського 

губернського земства (1903) та ін. й стала справжнім провідним осередком 

галузевої літератури для потреб профільного відомства, тому в новій редакції 

Статуту їй офіційно було надано статус «центральної».. Книгозбірня увійшла до 

складу створеного ще 1 травня 1919 р. бібліотечного бюро на чолі з Г.О. Кохом 

За ініціативи Іоганна-Генріха Оттановича Коха у 1921 р. бібліотека 

налагодила отримання видань з Північної Америки. У 1922 р. налагоджено 

книгообмін із Українською господарською академією в Чехословацькій 

Республіці. Ним розроблені: 1) «Інструкція зі складання бібліографічних 

каталогів» та «Сільськогосподарська бібліографічна класифікація». Вони разом 

із «Матеріалами для сільськогосподарської бібліографії» академіка 

П.А. Тутковського та «Бібліографією одиночної сільськогосподарської 

літератури України» К.В. Дубняка стали першою репрезентацією творчих 

напрацювань бібліотеки на загальнодержавному рівні. 

З-поміж інших основоположних завдань, до вирішення яких долучився 

Г.О. Кох у 1923 р., було формування єдиного каталогу видань, які зберігала 

бібліотека. Ним розроблена децимальна система класифікації літератури 

використовувалася бібліотечною системою УСРР/УРСР до 1941 р. включно.  

За ініціативи Г.О. Коха бібліотека з 1923 року почала через Бібліографічно-

бібліотечне бюро СГНКУ видавати двотижневик «Бібліографічний бюлетень» на 

правах рукопису обсягом 0,5 друк. арк. та накладом 50 примірників. Того року 

вийшло шість випусків. Ним також було розроблено спеціальну інструкцію для 

проведення одноразового анкетного моніторингу діючих сільськогосподарських 

книгозбірень, а також сільськогосподарських відділів універсальних бібліотек 
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УСРР. Вдалося направити її тільки до Полтавщини. Однак суцільне обстеження 

провести не вдалося через відсутність фінансування. Це була остання 

задокументована ініціатива Г.О. Коха. 

Помер Іоганн-Генріх Кох 9.04.1948 р. 

На сьогодні можна впевнено стверджувати, що завдячуючи 

професіоналізму Г.О. Коха, з великою присутністю патріотизму були закладені 

фундаментальні основи для сучасного визнання третьої у світі за своїми фондами 

з 1,1 млн видань на 32-х мовах із 59-ти країн світу галузевої книгозбірні – 

Національної  наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. 

 

 

 

В. А. ВЕРГУНОВ,  

академік НААН,  

директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН 

 

 


