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Чарльз
Дарвін
народився
у
Великобританії 12 лютого 1809 року.
Закінчив Кембриджський університет, після
чого відправився в кругосвітню подорож на
кораблі. Свої враження від подорожі він
описав у «Щоденнику вишукувань» (1839 р.).
У 1838 році Чарльза Дарвіна запросили
стати
секретарем
в
Лондонському
геологічному суспільстві. Через рік він
одружився, і в новій сім’ї згодом народилося
десятеро дітей.
У 1859 році Дарвін видав свою
революційну наукову працю – «Походження
видів шляхом природного відбору». У ній
вчений обґрунтував свою теорію походження
рослин і тварин. Доповнення до цієї роботи
вийшло в 1868 році.
У 1871 році Чарльз Дарвін видав ще
одну свою працю «Походження людини і
статевий відбір». Він перевернув свідомість
громадськості щодо того, як на планеті
з’явилася людина. Його теорія і зараз
вважається фундаментальною для науки.
19 квітня 1882 року Чарльза Дарвіна не
стало. Ще за життя він говорив, що зміст
його біографії полягає в тому, що він завжди
вчився.

Найсильнішу рису відмінності людини
від тварин становить моральне
почуття, або совість. І панування
його виражається в короткому, але
могутньому і вкрай виразному слові
«повинен»
Чарльз Дарвін

Книги з біології, що є у фонді
букіністичної літератури бібліотеки

У повному зібранні творів Ч. Дарвіна
опубліковані найважливіші роботи
вченого – це фундаментальні праці,
що створили цілу епоху в науці, без
яких сучасне уявлення про розвиток
видів просто немислимо.

Це видання складається з IV томів та
VIII книг. Видано за загальною
редакцією професора М. О. Мензбіра.

8-ми томне видання творів містить
основні праці Ч. Дарвіна:
Том I. Подорож навколо світу.
Том II. Зоологічні роботи, Дощові
черв'яки, Геологічні роботи.
Том III. Походження видів шляхом
природного відбору.
Том IV. Зміни свійських тварин і
культурних рослин.

Том V. Походження людини і
статевий відбір, Вираження емоцій
у людини і тварин.
Том
VI.
Запилення
орхідей
комахами, Перехресне запилення і
самозапилення.
Том VII. Різні форми квітів,
Комахоїдні рослини.
Том VIII. Лазячі рослини, Рух
рослин.

0

Кожне зібрання творів по-своєму
унікальне
і
своєрідне:
одне
відрізняється включенням до складу
творів
автора,
що
раніше
не
видавалися, інше є першим зібранням
творів автора за тривалий період часу.

Ювілейне видання, підготовлене до
100-річчя з дня народження вченого.
У
видавничій
напівшкіряній
палітурці із золотим тисненням на
корінці в стилі модерн. V том вміщує
працю «Походження людини і
статевий відбір».

Праця Чарльза Дарвіна, є однією з
найбільш знаменитих праць в історії
науки і основоположною у сфері
еволюційного вчення.

У своїй праці «Походження людини
і статевий відбір» Ч. Дарвін висунув
гіпотезу про походження людини
від
вимерлого
мавпоподібного
предка.
Висновки
Дарвіна
послужили основою для подальших
досліджень протягом наступних
століть.
Людина
виникла
природним шляхом, так само як і всі
інші живі істоти нашої планети.

Праця
присвячена
приведенню
доказів на користь нового вчення
про походження видів.

Автобіографія
британського
вченого Чарльза Дарвіна, вперше
опублікована в 1887 році, через
п'ять років після його смерті. Дарвін
написав книгу під назвою «Спогади
про розвиток мого розуму і
характеру», призначену для його
родини. Книга була відредагована
його
сином
Френсісом,
який
видалив кілька уривків.
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