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РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ 

КНИГОЗНАВЧІ ЗУСТРІЧІ В КРАКОВІ 

13–14 листопада 2014 р. у Кракові з успіхом пройшла чергова XII Міжнародна 
наукова конференція “Краків – Львів: книжки – часописи – бібліотеки ХIХ–ХХ ст.”, 
яку організував і провів Інститут наукової інформації та бібліотекознавства Краків-
ського педагогічного університету імені Комісії національної освіти. У роботі конфе-
ренції взяли участь майже 50 представників з різних наукових осередків Польщі 
(Варшава, Краків, Лодзь, Вроцлав, Люблін, Кєльце, Торунь) та України (Львів, Івано-
Франківськ, Дрогобич). Медійними партнерами виступили міська рада Кракова, 
місцеве радіо і телебачення. 

Із вступним словом до гостей та учасників поважного наукового зібрання звер-
нувся почесний голова конференції, ректор Педагогічного університету, професор, 
доктор габілітований Міхал Сліва. Він зазначив, що конференція має свою неповтор-
ну душу, тут завжди панує невимушена атмосфера і особливий мікроклімат, який 
дозволяє заприязнитись і співпрацювати, налагодити міцні контакти та генерувати 
нові ідеї; вона дає нові сили, новий імпульс та визначає нові дослідницькі підходи до 
поставлених завдань. Водночас ця конференція дає привід до повернення, вона воло-
діє хорошим потенціалом, постійно розширюється матеріал представлених дослі-
джень та географія учасників. Зі змістовними та широко закроєними доповідями на 
пленарному засіданні виступили відомий польський дослідник в галузі книгознав-
ства, професор, доктор габілітований Кшиштоф Міґонь із Вроцлавського універси-
тету (“Польська, російська і українська наука про книжку – традиція і сучасність”), 
професор, доктор габілітований Ґражина Ґзелла з університету Миколая Коперника 
в Торуні (“Газетні вироки” польської преси у світлі “Dziennika Urzędowego”, “Gazety 
Lwowskiej” за 1894–1914 рр.”), доктор Ґжеґож Нєць з Педагогічного університету 
в Кракові та магістр Павел Поднєсінський з Варшавського університету (зі спільною 
доповіддю “Леополітана на польському антикварному ринку”).  

В рамках конференції відбулося відкриття виставки з колекції польських книго-
знавців Лукаша Сроки та Ґжеґожа Нєця, на якій були представлені для загального 
огляду антикварні видання з історії Львова та Кракова, краєзнавча і путівникова 
література. Серед них – “Путівник по Кракову” Кароля Естрайхера, “Львів, його роз-
виток і стан культури, а також провідник по місту” Юзефа Вічковського, “Львів: 
путівник для відвідувачів” Александра Мединського, “Дуже приємне місто” Ста-
ніслава Василевського, “Історія Львова” Фредеріка Паппе, “Оссолінеум” Адама 
Фішера, “Тринітарії” Юзефа Бялині Холодецького та багато інших не менш цінних 
раритетних видань. 

Робота конференції була сконцентрована у трьох тематичних секціях: “Бібліо-
теки Кракова і Львова”, “Книжка, видавничий рух Кракова і Львова”, “Часописи 
Кракова і Львова” з українською та польською робочими мовами.  

На засіданні секції, присвяченій дослідженню ролі та місцю бібліотек в куль-
турно-історичному дискурсі обох міст, виступили: доктор Рената Самотий (“Колек-
ція літографованих підручників на рубежі XIX–XX ст. у фондах бібліотеки Львів-
ської політехніки”), магістр Александра Рибка (“Бібліотека Потоцьких з Ольші як 
приклад поміщицької книгозбірні”), магістр Галіна Гживач (“Шкільні бібліотеки 
міста Подґуже до 1939 р.”), доктор габілітований Кароль Санойца (“Шкільні бібліо-



Маріанна МОВНА 
ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2015. Вип. 10  

 

246 

теки львівських гімназій міжвоєнного періоду”), магістр Дорота Вільк (“Бібліотека 
державного Педагогіуму в Кракові та її історія”), доктор Уршуля Лісовська-Кожух 
(“Бібліотека, наповнена ідеями або робота з неповносправним користувачем: 
(на прикладі публічних бібіліотек Кракова)”). 

Дослідження, зосереджені на проблематиці книги в контексті видавничого руху 
Кракова та Львова, знайшли відображення на засіданнях відповідної тематичної сек-
ції, що охопила 18 доповідей. Серед них найбільш репрезентативними були наступні: 
“Лукаш і Август Скерли – львівські друкарі та діячі професійного руху” доктора 
Галіни Русинської-Ґєртих, “Магія книжки. Бодеки – львівська родина антикварів” 
доктора Еви Вуйцік, “Друкарське середовище Львова міжвоєнного періоду на сторін-
ках часопису “Ognisko” магістра Ольги Палюх, “Путівники Львовом міжвоєнного 
періоду” магістра Маріанни Мовної, “Бібліографія Кракова і Львова: початки, розви-
ток, методика” доктора Артура Знайомського. Серед виступів польських колег варто 
особливо відзначити глибоку та змістовну доповідь професора Педагогічного універ-
ситету в Кракові, доктора габілітованого Марії Конопки, яка досліджує участь львів-
ських книгарів і видавців у музичному міста кінця ХIХ – початку ХХ ст. За її підра-
хунками, у Львові в цей час вийшло друком понад 300 нотних видань, які видавались 
для потреб численних музичних установ (Міського театру, хорових колективів, му-
зичних товариств). 

Секція “Часописи Кракова і Львова” надала можливість для виголошення допо-
відей 19 її учасникам. Найбільший резонанс викликали повідомлення: “Львівські та 
краківські часописи для дітей та молоді (до 1918 р.)” доктора габілітованого Влади-
слава Марека Коляси і доктора Міхала Роґожа, “Краківський “Czas” та його редакто-
ри (1848–1939)” доктора Адама Бандо, “Полоністична проблематика на сторінках 
“Записок НТШ” (до 1914 р.)” доктора Василя Педича, “Часописи з колекції бібіліо-
течної фундації графа Віктора Баворовського, що зберігаються у фондах ЛННБ 
України ім. В. Стефаника у Львові: формально-видавнича характеристика і дослід-
ницькі підходи” магістра Ришарда Новаковського, “Часописи Львова у фондах Сон-
децької публічної бібліотеки ім. Ю. Шуйського” доктора Малґожати Мірек.  

Львівську книгознавчу школу на представницькому науковому зібранні пред-
ставляли: кандидат наук із соціальних комунікації, завідувач науково-методичного 
відділу Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська політехніка” Рената Самотий, 
магістри Ольга Палюх та Маріанна Мовна з Львівської національної наукової біб-
ліотеки України ім. В. Стефаника. 

Наприкінці хочу висловити щиру вдячність організаторам конференції (голова 
наукового комітету конференції доктор габілітований Ґражина Врона, голова орга-
нізаційного комітету доктор Ґжеґож Нєць) за можливість міжнародного наукового 
діалогу в царині книгознавства, за позитивну ауру, яка панувала серед польської та 
української наукової спільноти в ці теплі осінні дні. 

Маріанна МОВНА 

Стаття надійшла до редколегії 13. 11. 2015 
Прийнята до друку 22. 12. 2015 
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