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Рецензія на сучасну наукову публікацію ‒ книгу Бориса Боінчана і Давида Дента 
«Землеробство на чорноземах. Адаптивний менеджмент ґрунтів» видавництва «Прут», 
Кишинів, 2020. Книгу видано російською мовою і вона є перекладом з англійського 
видання «Farming the Black Earth», Boris Boincean, David Dent. Springer, 2019 
(https://www.springer.com/gp/book/9783030225322). Автор статті не називає свою 
роботу рецензією, а робить приписку – «замість рецензії». І це дійсно є не лише 
характеристикою нової наукової публікації іноземних авторів про ґрунт, виданої в одному 
з найвідоміших європейських видавництв та її перекладу, а є відгуком самого автора, його 
роздумами про стан і статус ґрунту в світі й ті проблеми, які так чітко окреслені у 
рекомендованій книзі. Головним завданням і книги і рецензії на неї є привернути увагу 
суспільства до проблем ґрунту та націлити на їх розв’язання, з розумінням того, що жодне 
явище чи подія в природі і суспільстві не можуть виникнути, якщо вони не підготовлені 
попереднім розвитком інших явищ і подій. 
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You see a review of a modern scientific publication - the book by Boris Boinchan and David 
Dent «Farming the Black Earth. Adaptive Soil Management». Prut Publishing House, 
Chisinau, 2020. The book is published in Russian and is a translation from the English 
edition «Farming the Black Earth», by Boris Boincean, David Dent. Springer, 2019 
(https://www.springer.com/gp/book/9783030225322).The author of the article does not call 
his work a review, but makes a postscript - "instead of a review." And this is really not only 
a characteristic of a new scientific publication by famous foreign authors about the soil, 
published in one of the most famous European edition and its translation, but is a response 
of author himself, his thoughts on the state and status of soil in the world and the problems 
so clearly outlined in recommended book. The main goal of both book and review is to 
draw public attention to soil problems and push society to their soil solution, with the 
understanding that no phenomenon of nature and society can’t occur if it is not prepared by 
the previous development of other things. 
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Рецензия на современную научную публикацию – книгу Бориса Боинчана и Дэвида Дента «Земледелие на 
черноземах. Адаптивный менеджмент почв» издательства «Прут», Кишинев, 2020. Книга издана на русском 
языке и является переводом английского издания «Farming the Black Earth», Boris Boincean, David Dent. 
Springer, 2019 (https://www.springer.com/gp/book/9783030225322). Автор статьи не называет свою работу 
рецензией, а делает приписку «вместо рецензии». И это действительно так. Статья не является только 
лишь характеристикой новой научной монографии иностранных авторов о почве, изданной в одном из 
известных европейских издательств, и ее перевода, но является отзывом самого автора, его 
размышлениями о состоянии и статусе почвы в мире и о тех проблемах, которые так четко очерчены в 
рецензируемой и рекомендуемой книге. Главной задачей и книги, и рецензии на неё есть стремление 
авторов обратить внимание общества на проблемы почвы и подтолкнуть к их решению с пониманием 
того, что ни одно явление и событие в природе и обществе не может возникнуть, если оно не 
подготовлено предыдущим развитием явлений и событий.  
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