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ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІСТОРІЇ НАУКИ (European Society for 

the History of Science, ESHS).  

Засновано 2003 р. з метою популяризації історії науки і техніки в Європі. 

Сприяє європейському співробітництву в галузі історії науки, яке розуміється в 

найширшому сенсі, при цьому перш за все спрямовано на європейський контекст 

та забезпечення високого рівня міждисциплінарних досліджень з історії науки в 

Європі. Завданнями Товариства є також сприяння розвитку співробітництва між 

його членами, збереження та забезпечення доступу до наукової спадщини; 

консультації з питань викладання історії науки; ознайомлення широкої 

громадськості з історичними, культурними та соціальними аспектами науки. 

Першу міжнародну конференцію ESHS за темою «Наука в Європі – Європа в 

науці: 1500-2000» проведено 4-6 листопада 2004 р. в м. Маастріх (Нідерланди) з 

метою вивчення європейських перспектив у історії та історіографії науки. Друга 

міжнародна конференція ESHS «Глабальне та локальне: Історія науки та 

культурної інтеграції Європи» відбулася 6-9 вересня 2006 р. в Кракові (Польща) 

для розгортання творчого діалогу та обміну досвідом між представниками різних 

країн Європейського Союзу. Третя міжнародна конференція ESHS «Стилі 

мислення в науці і техніці» проведена 10-12 вересня 2008 р. у Відні (Австрія) з 

метою вивчення впливу філософських, культурних, релігійних, політичних та 

економічних факторів і міжкультурних відносин на розвиток науково-технічної 

думки. Наступні конференції відбувались 18-20 листопада 2010 p. у Барселоні 

(тема: «Циркуляція науки і техніки»), 1-3 листопада 2012 р. в Афінах (тема: 

«Науковий космополітизм та місцеві культури: релігії, ідеології, товариства»), 4-6 

вересня 2014 p. у Лісабоні (тема: «Взаємодія науки, технології та медицини»), 22-

24 вересня 2016 p. у Празі (тема: «Наука та влада, наука як влада»). В 

конференціях 2008 р. (Відень) та 2010 р.(Барсе-лона) брали участь представники 

України з Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. 

Г. М. Доброва НАН України, Київського політехнічного інституту та 

Дніпропетровського університету. 

Офіційним журналом Товариства є «Центаурус» міжнародний журнал 

англійською мовою про історію науки та її культурні аспекти, заснований 1950 р. 

У ньому друкується широкий спектр оригінальних наукових робіт, оглядових 

статей, заміток і коментарів з історії різних наук – математики, фізики, біології, 

медицини, техніки, наук про Землю, їх соціальні та культурні аспекти. Журнал 

містить огляд поточних книг і статей з історії науки, а також коментарі читачів. 

За видатні досягнення та значний внесок у галузі історії науки Товариство 

присуджує премію імені Густава Нойнчвандера, засновану професором 

Е. Нойнчвандером 2011 р. в пам'ять про свого батька. Премія становить 10000 

євро та складається з грошової винагороди, диплома, а також права поставити 

пленарну доповідь на конференції. 

 


