
До історії астрономічних інструментів 

Історія техніки – одна з найцікавіших для 

нас. Тому завжди ретельно вивчаємо кожну 

книгу, що потрапляє до нашого фонду. Одне 

таких – видання Німецького музею 

природознавства і техніки в Мюнхені початку ХХ 

ст.: «Georg von Reichenbach» В. фон Дика. Георг 

Рейхенбах – відомий німецький виробник 

астрономічних інструментів. І автор книги і 

персона, про яку він пише, заслуговують 

особливої уваги. 

  Вальтер фон Дик 

(1856-1934) – німецький 

математик, багаторічний 

директор Мюнхенської 

Вищої Технічної школи, ентузіаст науки і один з 

організаторів Німецького музею шедеврів науки та 

технології (Deutsches Museum von Meisterwerken der 

Naturwissenschaft und Technik). Він народився в сім’ї 

художника і директора художньо-промислового 

училища в Берліні – Германа Дика, успадкував художні 

здібності батька та засвоїв багато інших наукових і 

мистецьких навичок. 

Традиційно для того часу, навчався по черзі в 

декількох університетах: Мюнхена, Берліна та Лейпцига. 

Докторську наукову ступінь отримав в Мюнхені 1879 р. Згодом викладав і два 

терміни був ректором Мюнхенського Політехнікуму. Зробив великий внесок в 

розбудову навчального закладу: велику увагу приділяв удосконаленню 

навчальних програм і розширенню кола необхідних майбутнім інженерам 

дисциплін. Під його керівництвом інститут отримав статус університету – 

Technische Hochschule. 

Ще один проект, де Вальтер фон Дик проявив свої організаторські 

здібності, – створення національного музею природознавства і техніки в 

Мюнхені. Музей був заснований 1903 р. на зустрічі Асоціації німецьких 

інженерів. Дик входив до складу Виконавчого комітету музею. Цей унікальний 

заклад став прикладом для створення багатьох подібних в різних країнах 

Європи. На конкретних приладах експозиція музею розповідає людям, далеким 

від техніки, про найважливіші етапи розвитку природничих наук і різних 

технологій.  



В музеї була сформована і науково-технічна бібліотека. Саме В. фон Дик 

розробив концепцію такої бібліотеки: тут мало бути зібрано всю існуючу на той 

час технічну і наукову сучасну літературу і зробити її доступною всім 

бажаючим.  Жодна технічна бібліотека не відповідала на початку ХХ ст. швидко 

зростаючим потребам науково-технічної спільноти країни. Бібліотека розпочала 

свою роботу 1908 р. з фондом 22 тис. прим. 

Музей займався також видавничою діяльністю, свідченням чого є і наше 

видання: Dyck, Walther von, 1856-1934.   Georg von Reichenbach / von Walther v. 

Dyck. - München: Selbstverlag des Deutschen Museums, 1912. Ця добре 

ілюстрована біографія вченого проявляє ще один талант В. фон Дейка – 

небайдужого історика науки.  

 Книга присвячена видатному німецькому 

інженеру-винахіднику, виробнику унікальних 

астрономічних інструментів Георгу фон 

Рейхенбаху (1771/2-1826) – вченому і 

промисловцю з Баварії, що виготовляв 

математичні, фізичні та астрономічні інструменти. 

Одним з головних його досягнень вважається 

«введення в обсерваторії меридіанного, або 

транзитного круга, який являв собою телескоп, що 

здатний наводитись на об'єкти виключно у 

площині небесного меридіана… Транзитний круг в 

формі, яку винайшов Райхенбах, мав один дрібно 

поділений круг, що обертався навколо 

горизонтальної осі і був оснащений чотирма ноніусами на алідаді. Інструмент 

практично відразу набув популярності в континентальній Європі» (матеріал з 

Вікіпедії). 

В книзі представлено чудової якості портрет Рейхенбаха і численні 

зображення різних астрономічних приладів та інструментів. 
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