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БІБЛІОГРАФІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПИТАНЬ  

БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ  

(НА ПІДСТАВІ ПУБЛІКАЦІЙ ГАЗЕТИ “ЛЬВІВСЬКІ ВІСТІ” (1941–1944)) 

 

 

Українська періодика минулих століть – яскравий репрезентант “духу часу”, 

оскільки висвітлює різноаспектність життєдіяльності народу: суспільно-політичний 

устрій, економіку, розвиток освіти, мистецтва, культури тощо. Свідченням доби, важ-

ливим для відтворення об’єктивних реалій певного хронологічного періоду, є квінте-

сенція публікацій, представлених на шпальтах української преси. Одним із таких ви-

дань, що виходило у Львові в період німецької окупації, є щоденник “Львівські вісті” – 

єдине тогочасне українське періодичне видання. Як орган українського видавництва 

часописів і журналів для дистрикту Галичина “Львівські вісті” у період із серпня 

1941 р. і до липня 1944 р., незважаючи на контроль з боку німецьких окупаційних ор-

ганів і тенденційного підходу до висвітлення ними тогочасних подій суспільно-полі-

тичного, історико-економічного й культурно-мистецького життя, опублікували також 

чимало матеріалів, присвячених бібліотечній тематиці, що є вагомою складовою 

культурного процесу західноукраїнських земель.  

Пропоновані бібліографічні матеріали “Львівських вістей” згруповано за хро-

нологічним принципом, а в межах року – за абеткою. Бібліографічний опис здійснено 

згідно з чинними в Україні стандартами1. Уточнення в області фізичної характе-

ристики, здійснені укладачами, подано у квадратних дужках. У бібліографічних заго-

ловках, назвах статей, відомостях про відповідальність збережено автентичну грама-

тику і стилістику щоденника “Львівські вісті”. Справжні прізвища авторів, чиї псев-

доніми вдалось розкрити, подаються в заголовку у квадратних дужках, а псевдоніми 

чи криптоніми – у відомостях про відповідальність. Нерозкриті псевдоніми і крип-

тоніми подано однотипно в авторському заголовку і відомостях про відповідальність. 

До всіх бібліографічних описів подано анотації, що розкривають зміст публікацій. 

В анотаціях дотримано тогочасного написання назв установ і організацій. 

Отож, зібрані матеріали слугуватимуть для докладнішого розкриття культур-

ного життя українства, а саме історії бібліотечної справи Галичини періоду німецької 

окупації.  

                                                 
1 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006. – [На заміну ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82; введ. 
2007–07–01; чинний від 2008–04–01]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Система стан-
дартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України). – Стандарт на-
був чинності відповідно до наказу № 10 від 16 січня 2008 р. Державного комітету України з питань техніч-
ного регулювання та споживчої політики; Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила 
складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT): ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. – [Чинний від 2008-04-01]. – Київ: Держспожив-
стандарт України, 2008. – 12 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) 
(Національний стандарт України); Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською 
мовою. Загальні вимоги та правила: ДСТУ 3582:2013 (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) / Нац. стан-
дарт України. – Вид. офіц. – [На заміну ДСТУ 3582–97; чинний від 2013–08–22]. – Київ: Мінекономроз-
витку України, 2014. – 15 с. – (Інформація та документація). 
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1. А. З. Міська бібліотека / А. З. // Львівські вісті. – 1941. – Чис. 107, 11 грудня. – С. 5. 

Представлено результати перевірки книжкового фонду в міській бібліотеці 

Львова, основною метою якої було вилучення непридатних книг, а також книг для 

обмеженого користування фахівців різних галузей знань тощо. Наголошується на 

цінності видань, що містяться у відділі технічної літератури та відділі літера-

турознавства і критики. Висловлено побажання працівників бібліотеки присвої-

ти їй ім’я українського письменника І. Нечуя-Левицького. 

2. Бібліотека в Дубні // Львівські вісті. – 1941. – Чис. 101, 4 грудня. – С. 5. – Без за-

значення авторства. 

Про відкриття 10 жовтня 1941 р. в Дубні Окружної Бібліотеки Товариства 

“Просвіта”. Зазначено чисельність фонду та структуру бібліотеки. 

3. Бібліотека Київського Університету // Львівські вісті. – 1941. – Чис. 77, 6 листопа-

да. – С. 3. – Без зазначення авторства. 

Про відновлення діяльності університетської бібліотеки в Києві, її фонд, попов-

нення книгами з приватних книгозбірень визначних українських діячів, зокрема 

П. Саксаганського. 

4. Бібліотека “Просвіти” // Львівські вісті. – 1941. – Чис. 69, 28 жовтня. – С. 3. – 

Без зазначення авторства. 

Описано підготовку до відкриття прилюдної бібліотеки ім. Т. Шевченка в Стані-

славові при філії товариства “Просвіти” з українським і німецьким книжковими 

відділами. 

5. Бібліотека у театрі // Львівські вісті. – 1941. – Чис. 95, 27 листопада. – С. 5. – 

Без зазначення авторства. 

Про відкриття нової бібліотеки у Кам’янець-Подільському міському театрі, у 

комплектуванні якої переважали видання класичної, історичної, драматичної та 

музичної літератури. 

6. В. Р. Врятовані книги / В. Р. // Львівські вісті. – 1941. – Чис. 124, 31 грудня/1 січ-

ня. – С. 5. 

Розглядається стан фондів бібліотек Харкова, зокрема бібліотеки ім. Короленка, 

Центральної наукової бібліотеки Університету, Технічної бібліотеки, інститут-

ських, районних та приватних книгозбірень. 

7. День школяра в Осташівцях // Львівські вісті. – 1941. – Чис. 99, 2 грудня. – С. 3. – 

Без зазначення авторства. 

Про відзначення в читальні товариства “Просвіта” свята “Дня школяра”, ме-

тою проведення якого була закупівля книг для шкільної бібліотеки. 

8. Для Київської Громадської Бібліотеки // Львівські вісті. – 1941. – Чис. 124, 31 груд-

ня /1 січня. – С. 3. – Без зазначення авторства. 

Обговорюється питання комплектування Київської Громадської Бібліотеки, 

зокрема періодикою різними мовами “Архів 22. VI. 1941” у Празі. 

9. Дніпрянський Е. По бібліотеках Києва / Евген Дніпрянський // Львівські вісті. – 

1941. – Чис. 83, 13 листопада. – С. 5. 
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Про руйнування книжкових фондів київських бібліотек, нехтування цінними книж-

ковими колекціями, що зберігались в Обласній бібліотеці, книгозбірні Централь-

ного історичного архіву, бібліотеці Академії наук тощо. 

10. Доля книжки за большевиків. Тепер книжка збережена // Львівські вісті. – 1941. – 

Чис. 89, 20 листопада. – С. 6. – Без зазначення авторства. 

Акцентується на пропагандистсько-агітаційній заангажованості радянських ви-

дань, наявних у сільських і просвітянських бібліотеках, фондах шкільних бібліотек 

тощо. Обговорююються питання щодо підвищення книжкової культури читачів, 

відновлення книжкових зібрань, що потрапили в списки заборонених книг і були 

усунені від активного користування читачами.  

11. Життя Проскурівщини // Львівські вісті. – 1941. – Чис. 83, 13 листопада. – С. 5. – 

Без зазначення авторства. 

Стисло описано функціонування Проскурівської центральної бібліотеки, у шіст-

десятитисячному книжковому фонді якої переважала українська мистецька й 

наукова література. 

12. Прилюдна бібліотека ім. Івана Франка при філії “Просвіти” // Львівські вісті. – 

1941. – Чис. 66, 24 жовтня. – С. 3. – Без зазначення авторства. 

Про Рогатинську бібліотеку ім. Івана Франка, що обслуговувала читачів із 6 верес-

ня 1941 р. у будинку Інституту Народної Творчості. Наводяться статистичні дані 

щодо книжкового фонду чисельністю 5000 книжок, графік роботи установи тощо. 

13. Просвітянське життя Глинянщини // Львівські вісті. – 1941. – Чис. 29, 11 верес-

ня. – С. 3. – Без зазначення авторства. 

Про заснування при філії товариства “Просвіта” у Глинянах бібліотеки, що роз-

почала свою роботу 11 липня 1941 р. Зазначається, що фонд інституції нарахо-

вував 1550 томів українською та німецькою мовами. Наголошується на створенні 

в структурі бібліотеки секції з метою підготовки й виголошення виступів-допові-

дей перед читачами книгозбірні, а також проведення різноманітних масових 

заходів. 

14. [Свєнціцький І.?]. Справа бібліотек і читалень / Іл. С. // Львівські вісті. – 1941. – 

Чис. 33, 16 вересня. – С. 3. 

Про потребу у відкритті бібліотек задля здобуття нових знань учнями, студен-

тами й фахівцями різних галузей. Наголошується на важливості доступу читачів 

до підручної літератури. 

15. [Тарновський М.?]. На сторожі скарбів української культури. Про працю 

бібліотеки Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові / М. Т. // Львівські вісті. – 

1941. – Чис. 63, 21 жовтня. – С. 4. 

Про діяльність бібліотеки НТШ щодо повернення фондів, конфіскованих радян-

ською владою. Повідомляється про значну кількість рукописних матеріалів: лис-

тів, записок, нотаток, рукописів творів визначних діячів української культури та 

мистецтва, що зберігались у фондах бібліотеки НТШ. 

16. Читальня “Просвіти” в середмісті // Львівські вісті. – 1941. – Чис. 69, 28 жовтня. – 

С. 3. – Без зазначення авторства. 

Про відкриття філією “Просвіти” в Станіславові нової читальні, комплектуван-

ня її фондів газетами і журналами. 
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17. Бібліотека при УОК у Бережанах // Львівські вісті. – 1942. – Чис. 72, 2 квітня. – 

С. [4]. – Без зазначення авторства. 

Про заснування 17 березня 1942 р. при Українському Окружному Комітеті бібліо-

теки з метою обслуговування читалень та громадян повіту. Зазначається, що на 

час відкриття фонди книгозбірні налічували кількасот книг українською, німець-

кою та польською мовами. 

18. Випозичальня книжок у Станиславові // Львівські вісті. – 1942. – Чис. 46, 3 берез-

ня. – С. [3]. – Без зазначення авторства. 

Стисло відзначено діяльність публічної бібліотеки у Станіславові під егідою Ди-

рекції Бібліотеки ім. Т. Шевченка. Констатується, що у фондах книгозбірні 

переважає белетристика українською, німецькою і польською мовами. 

19. Дитяча бібліотека // Львівські вісті. – 1942. – Чис. 188, 21 серпня. – С. [2]. – Без за-

значення авторства.  

Обговорюється ініціатива відділу освіти міської управи та дирекції центральної 

бібліотеки щодо відкриття в Херсоні дитячої бібліотеки з фондом 4000 книг 

українських та зарубіжних письменників. Акцентовано на популярності бібліо-

теки серед дітей. Наголошено на ролі Центральної бібліотеки міста як куль-

турного осередку, що організовував, окрім іншого, камерні концерти кращих взір-

ців українського та світового музичного мистецтва. 

20. До Українського Громадянства! Заклик у справі збірки книжок / керманич Відділу 

Культурної Праці // Львівські вісті. – 1942. – Чис. 271, 27 листопада. – С. [3].  

Заклик Відділу Культурної Праці Українського Центрального Комітету до укра-

їнського громадянства про пожертву книг задля формування мандрівних бібліо-

тек. Наголошується на вагомості та значенні книг і бібліотек для культурного і 

духовного життя мешканців міст і сіл Лемківщини, Холмщини та Підляшшя. 

21. Заклик Бібліотеки ім. Т. Шевченка в Станиславові // Львівські вісті. – 1942. – 

Чис. 223, 2 жовтня. – С. [6]. – Без зазначення авторства. 

Подано звернення Бібліотеки ім. Т. Шевченка до всіх видавництв, редакцій, авторів 

у країні та за кордоном із проханням передавати до її фонду видання, що з’явились 

поза адміністративно-територіальними межами Галичини від серпня 1939 р., 

особливо наголошувалось на необхідності тогочасних книжкових та періодичних 

видань українською мовою. 

22. Зимові вечори // Львівські вісті. – 1942. – Чис. 264, 19 листопада. – С. [1–2]. – Без 

зазначення авторства. 

Про потребу українського селянства наповнити духовним змістом зимові вечори. 

Наголошено на особливій ролі у цьому завданні бібліотек, що повинні проводити 

культурно-просвітні заходи для підвищення культурного рівня селян, а саме: про-

пагувати читання, особливо нововиданих книг, готувати виставки нових видань, 

виголошувати доповіді про способи читання книг тощо. 

23. Книгарня УОТ-ва у Жовкві. Існує вже рік і гарно розвивається // Львівські вісті. – 

1942. – Чис. 205, 11 вересня. – С. [4]. – Без зазначення авторства. 

Коротко описано діяльність бібліотеки й книгарні “Українського Освітнього 

Товариства” у Жовкві, які обслуговували не тільки читачів міста, а й постачали 

книжки, часописи, шкільні підручники, словники бібліотекам і книгарням області. 
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24. Мандрівні бібліотеки. Заклик для українського громадянства // Львівські вісті. – 

1942. – Чис. 241, 23 жовтня. – С. [3]. – Без зазначення авторства. 

Відділ Культурної Праці Українського Центрального Комітету наголошує на по-

требі створення в західних областях України (Лемківщина, Холмщина, Підляшшя) 

мандрівних бібліотек, фонди яких варто формувати через пожертви, дарунки 

окремих громадян, організацій, видавництв тощо. Акцентується на вагомій ролі 

книжки і бібліотеки в освітньо-виховній роботі книгозбірні з метою підвищення 

духовно-культурного рівня українців. 

25. Міська бібліотека // Львівські вісті. – 1942. – Чис. 282, 10 грудня. – С. [5]. – Без за-

значення авторства. 

Про відкриття під егідою Українського Окружного Комітету міської бібліотеки 

у Тернополі. Зазначено, що основу фонду книгозбірні склало зібрання колишньої 

тернопільської філії “Просвіти”, яка в 1939 р. налічувала понад 7000 томів. Опи-

сано поповнення бібліотечного фонду, що сягнув 20000 томів, радянськими видан-

нями, зокрема науковими. 

26. Нова українська культурна установа. Лист архиєп. Іларіона до всіх людей доброї 

волі // Львівські вісті. – 1942. – Чис. 261, 15/16 листопада. – С. [3]. – Без зазначен-

ня авторства. 

Про відкриття у Холмі на Святій Даниловій Горі української книгозбірні “Єпар-

хіальна Холмсько-Підляська Бібліотека” з музеєм у ній. Відзначається, що сфор-

мований із зібрань колишніх холмських бібліотек фонд новоствореної установи 

налічував 40000 томів. Висловлено прохання холмського архієпископа Іларіона до 

українських письменників, видавництв та людей доброї волі допомогти у форму-

ванні бібліотечного фонду. 

27. Понад 16.000 книжок. Бібліотеки ім. Т. Шевченка у Станиславові // Львівські 

вісті. – 1942. – Чис. 293, 23 грудня. – С. [4]. – Без зазначення авторства. 

Відзначається діяльність бібліотеки ім. Т. Шевченка у Станіславові (директор – 

І. Ставничий), що відновила свою роботу після відходу радянської влади. Подано 

статистичні дані бібліотечного фонду. Інформується про комплектування фонду 

книгозбірні виданнями зі Львова, Берліна, Відня та інших міст, а також дарун-

ками окремих громадян.  

28. Праця бібліотеки // Львівські вісті. – 1942. – Чис. 200, 5 вересня. – С. [2]. – Без за-

значення авторства. 

Характеризується діяльність херсонської міської книгозбірні за 4 місяці, а саме: 

відвідування читачів, видача книжок, культурна діяльність установи. Наголо-

шено на налагодженні зв’язків із Європою, зокрема йдеться про передачу фірмою 

Лоренц із Ляйпцігу трьох каталогів німецької літератури та 30 зошитів “Ні-

мецької Націоналістичної Бібліографії” за 1942 р.  

29. Реорганізація міської бібліотеки // Львівські вісті. – 1942. – Чис. 56, 14 березня. – 

С. [3]. – Без зазначення авторства. 

Описано реорганізаційні зміни в міській бібліотеці Львові, з фонду якої було 

утворено три бібліотеки: німецьку, українську та польську. Повідомляється про 

необхідність проведення підготовчих робіт, як-от: інвентаризація й каталогу-

вання книг задля організації фондів новостворених книгозбірень.  
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30. Ціннощі бібліотек // Львівські вісті. – 1942. – Чис. 203, 9 вересня. – С. [2]. – Без за-

значення авторства. 

Наголошено на вагомості міських бібліотек Вінниці, а саме медично-наукової біб-

ліотеки та бібліотеки ім. М. Коцюбинського. Особливо відзначається відділ чу-

жеземної літератури і відділ стародруків, представлені рідкісними виданнями, а 

саме: “Нюрнберзька хроніка” 1493 р., дві Біблії німецькою мовою 1693 і 1703 рр., 

переклад М. Лютера та дві рукописні книги слов’янською мовою, написані на 

Поділлі. 

31. Шість відділів Державної Бібліотеки у Львові. У них працює постійно 150 праців-

ників // Львівські вісті. – 1942. – Чис. 167, 28 липня. – С. [3]. – Без зазначення ав-

торства. 

Розглянуто реорганізаційні процеси бібліотечних установ Львова, їх об’єднання в 

Державну Бібліотеку (директор – У. Йогансен), яка складалась із шести відділів: 

університетської бібліотеки, бібліотеки Оссолінських, бібліотеки Товариства 

ім. Шевченка, Педагогічної, Медичної й Технічної бібліотек. Формулюється спря-

мування кожного з відділів: І – загальна наукова книгозбірня, ІІ – полоністична 

бібліотека, ІІІ – українознавчі зібрання, IV, V, VI – відповідала галузевому профілю 

бібліотек. 

1943 

32. Визначні підсумки. Білянс праці УОТ в Теребовлі // Львівські вісті. – 1943. – 

Чис. 14, 24/25 січня. – С. [3]. – Без зазначення авторства.  

Охарактеризовано діяльність бібліотеки Українського Освітнього Товариства у 

Теребовлі. У доповіді проф. І. Бессараба наведено підсумки роботи книгозбірні, фонд 

якої містив 496 українських книжок, серед яких переважала дитяча література. 

33. Даймо молоді книжку // Львівські вісті. – 1943. – Чис. 224, 1 жовтня. – С. [4]. – 

Без зазначення авторства. 

Підкреслено роль книжки як невичерпного джерела знань. Наголошується на по-

требі пропаганди читання серед дітей і молоді. Розглядається фонд бібліотеки у 

селі Долина, що нараховував 173 книги і потребував поповнення новими видан-

нями. 

34. Дмитренко Б. Значіння бібліотек по бурсах / Богдан Дмитренко // Львівські 

вісті. – 1943. – Чис. 14, 24/25 січня. – С. [1–2].  

Про важливу роль бібліотек, і книг зокрема, у вихованні молодого покоління. 

Наголошується на ініціативі Українського Центрального Комітету щодо необ-

хідності створення бібліотек, виділення коштів для закупівлі книг, зокрема комп-

лектування книгозбірень навчальних закладів профільними виданнями. 

35. З праці УОТ // Львівські вісті. – 1943. – Чис. 88, 21 квітня. – С. [3]. – Без зазна-

чення авторства. 

Про активну діяльність Українського Освітнього Товариства, що позитивно 

позначалась на українському культурному житті. Зокрема наведено статистич-

ні дані щодо створення 1835 драматичних гуртків, 110 хорів, 391 гуртків праці, 

1024 жіночих гуртків, 294 груп молоді, 1627 бібліотек із 198.430 книжками тощо. 

36. І. Т. Основуймо вчительські педагогічні бібліотеки! / І. Т. // Львівські вісті. – 1943. – 

Чис. 74, 4/5 квітня. – С. [3]. 
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Наголошується на потребі створення окружних і повітових педагогічних біб-

ліотек, значенні педагогічної літератури для вчителів і педагогів задля успішного 

виконання своїх професійних обов’язків. Йдеться про акції Українського Учитель-

ського Об’єднання Праці при УЦК щодо збору книг і часописів педагогічного спря-

мування українською та іноземними мовами, збереження від нищення давніх і 

рідкісних українських шкільних посібників, докомплектування фондів зазначених 

книгозбірень окремими примірниками книг із приватних зібрань городян. 

37. Книги – морська глибина... // Львівські вісті. – 1943. – Чис. 226, 3/4 жовтня. – 

С. [1–2]. – Без зазначення авторства. 

Відзначено, що місяць жовтень вважається місяцем книжки, преси, друкованого 

слова. Акцентується на важливому значенні книжки для духовного і культурного 

розвитку особистості, й, відповідно, потребі у поповненні бібліотечних фондів 

новими українськими виданнями з метою максимального задоволення запитів 

читачів книгозбірень. 

38. Книжки для робітників та полонених збираємо в цьогорічному березні // Львівські 

вісті. – 1943. – Чис. 55, 13 березня. – С. [1–2]. – Без зазначення авторства. 

Про традицію святкування у березні місяця книжки. Подано заклик до громадян 

Львова пожертвувати свої книги задля формування мандрівної бібліотеки, при-

значеної для українських робітників і полонених у Німеччині. 

39. Комунікат Реферату Культурної Праці Українського Комітету на Львів-місто // 

Львівські вісті. – 1943. – Чис. 83, 15 квітня. – С. [3]. – Без зазначення авторства. 

Про завершення збирання книг для мандрівної бібліотеки. Наводяться результа-

ти передачі книг і журналів станом на 14 квітня 1943 р. 

40. Культурна подія першорядної ваги: Відкриття вистави української преси ХІХ− 

ХХ стол. в Галичині // Львівські вісті. – 1943. – Чис. 94, 30 квітня. – С. [2]. – Без 

зазначення авторства. 

Відзначено виставку української періодики, що хронологічно охоплювала 1848–

1943 рр., зорганізовану Спілкою Праці Українських Журналістів 29 квітня 1943 р. 

у Львові. Зазначено, що експонати для виставки надали бібліотеки: Наукового 

Товариства ім. Шевченка, монастиря ОО. Василіян, Народного Дому, а також 

Державного Архіву. Підкреслено особливу роль преси у національному житті 

українців. 

41. Львів у першій лаві // Львівські вісті. – 1943. – Чис. 50, 7/8 березня. – С. [3]. – Без 

зазначення авторства. 

Йдеться про зініційований Відділом Культурної Праці Українського Централь-

ного Комітету у березень 1943 року у Львові збір книг для мандрівних бібліотек, 

призначених для українських робітників і полонених у Німеччині. 

42. Н. С. Дорогу книжці – жовтень іде! / Н. С. // Львівські вісті. – 1943. – Чис. 229, 

7 жовтня. – С. [3]. 

Про традицію святкування в жовтні Свята книжки. Розглядаються питання 

популяризації читання, ролі й місця книги в житті людини, її вплив на становлен-

ня національної самосвідомості, громадянської позиції. 

43. Одним словом // Львівські вісті. – 1943. – Чис. 90, 23 квітня. – С. [2]. – Без зазна-

чення авторства. 
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Розглядається питання повернення до Парижу 1500 скринь із книжками фран-

цузької національної бібліотеки, що у 1940 р. були вивезені до провінції. Також за-

значено, що бібліотеку Колеж де Франс поповнили 80 скринь історичних рукописів. 

44. Подяка // Львівські вісті. – 1943. – Чис. 211, 16 вересня. – С. [5]. – Без зазначення 

авторства. 

Висловлено подяку п. П. Калимовичеві за дар у 200 злотих на облаштування біб-

ліотеки в школі дитячих виховниць. 

45. Прилюдна бібліотека УОК у Коломиї // Львівські вісті. – 1943. – Чис. 143, 29 черв-

ня. – С. [4]. – Без зазначення авторства. 

Про відкриття в Коломиї публічної бібліотеки (керівник установи – п. Пригрод-

ська), фонд якої нараховув близько 2000 томів наукової літератури та понад 

5000 томів белетристики. 

46. 50 років культурно-освітньої праці в селі Осташівцях // Львівські вісті. – 1943. – 

Чис. 255, 6 листопада. – С. [3]. – Без зазначення авторства. 

Розглядається півстолітня діяльність читальні у селі Осташівці, заснованої 

1893 р. Повідомляється про функціонування при читальні самоосвітнього й дра-

матичного гуртків, а також бібліотеки, фонд якої налічував понад 500 книг. 

47. Рятунок у вічно живучій криниці мудрості! // Львівські вісті. – 1943. – Чис. 8, 

16 січня. – С. [1–2]. – Без зазначення авторства. 

Про роль книги як засобу збереження моральних і духовних цінностей, віднайдення 

в ній морального порятунку, особливо у важкі часи. Висвітлюються питання по-

пуляризації книг, їх наближення до широкого загалу користувачів. 

48. Ще одна бібліотека // Львівські вісті. – 1943. – Чис. 15, 26 січня. – С. [2]. – Без 

зазначення авторства. 

Про заснування в Переяславі бібліотеки з дитячим відділом, основою фонду якої 

стали книги з місцевих шкіл, громадських установ, приватних книгозбірень горо-

дян, добровільних пожертв окремих мешканців міста. 

 

1944 

49. Бібліотека УОК в Коломиї // Львівські вісті. – 1944. – Чис. 35, 16 лютого. – С. [3]. – 

Без зазначення авторства. 

Про діяльність Прилюдної бібліотеки Українського Окружного Комітету в Коло-

миї. Стисло описано фонд книгозбірні (8 тис. томів), його поповнення новими ви-

даннями, наявність нового приміщення, графік роботи установи тощо. 

50. Важне культурне діло // Львівські вісті. – 1944. – Чис. 130, 8 червня. – С. [3]. – Без 

зазначення авторства. 

Акцентується на необхідності створення для евакуйованої інтелігенції випози-

чальні книжок, зініційоване “Українським видавництвом” у Кракові разом із Від-

ділом Культурної Праці Українського Центрального Комітету, з числа дарунків 

книжок української громади Львова задля підвищення культурного рівня читачів. 

51. Книжки для полонених // Львівські вісті. – 1944. – Чис. 133, 11/12 червня. – С. [5] ; 

чис. 134, 13 червня. – С. [3] ; чис. 135, 14 червня. – С. [3] ; чис. 136, 15 червня. – 

С. [3] ; чис. 137, 16 червня. – С. [3]. – Без зазначення авторства. 
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Подано заклик Громадської Допомогової Комісії при Відділі Суспільної Опіки на 

Комітет Львів-місто до громадян Львова складати пожертви у вигляді книжок 

для українських полонених. 

52. Книжки з бібліотеки // Львівські вісті. – 1944. – Чис. 76, 4 квітня. – С. [3] ; чис. 79, 

7 квітня. – С. [3] ; чис. 80, 8 квітня. – С. [3] ; чис. 81, 9/10 квітня. – С. [5]. – Без за-

значення авторства. 

Подано звернення адміністрації бібліотеки Товариства ім. Шевченка до читачів 

із проханням повернути заборговані книги. 

53. Кожну публікацію треба доставити державним бібліотекам у Ген[еральній] Губер-

нії // Львівські вісті. – 1944. – Чис. 93, 26 квітня. – С. [3]. – Без зазначення авторства.  

Формулюється вимога щодо подання комплектів виданих публікацій до держав-

них бібліотек. Визначаються терміни передачі книг із видавництв чи друкарень у 

бібліотеки, кошти пересилки, а також штрафні санкції у випадку недотримання 

передачі книг у бібліотеки. 

54. Корбутяк Д. Франко і молодь / Д. Корбутяк // Львівські вісті. – 1944. – Чис. 111, 

17 травня. – С. [4] ; чис. 112, 18 травня. – С. [4] ; чис. 113, 19 травня. – С. [4] ; 

чис. 114, 20 травня. – С. [4]. 

Серед інших згадується студентське товариство “Академічний Гурток”, що мало 

свою читальню, бібліотеку, здійснювало видання студентського журналу “Друг”. 

Йдеться також про зв’язки І. Франка з молодими прихильниками його творчості, 

надання письменником можливості користуватися творами української та 

європейської літератури й науковими працями з особистої бібліотеки, заохочення 

молоді до читання книг, літературної праці, здійснення перекладів. 

55. Куди передати книжки? // Львівські вісті. – 1944. – Чис. 112, 18 травня. – С. [3] ; 

чис. 113, 19 травня. – С. [3] ; чис. 114, 20 травня. – С. [3] ; чис. 115, 21/22 травня. – 

С. [5]. – Без зазначення авторства. 

Наводиться звернення Відділу Молоді Українського Центрального Комітету до 

усіх, хто виїжджає зі Львова і не має змоги вивези свою бібліотеку, подарувати 

ці книжкові зібрання Українському Комітетові у Львові, спричинившись таким 

чином до комплектування бібліотеки для української молоді в еміграції. 

56. Мистецькі скарби манастиря Монте Кассіно // Львівські вісті. – 1944. – Чис. 41, 

23 лютого. – С. [2]. – Без зазначення авторства. 

Описано руйнування мистецьких скарбів італійського монастиря Монте Кассіно 

через бомбардування й пожежу. Відзначається також вчасна передача 1200 ру-

кописів і 40000 манускриптів із наявних 80000 томів книгозбірні монастиря в 

розпорядження Ватикану, що сприяло збереженню цих видань. 

57. Нововідкрита позичальня книжок // Львівські вісті. – 1944. – Чис. 4, 6/10 січня. – 

С. [4]. – Без зазначення авторства. 

Про відкриття нової бібліотеки, що містила наукові, белетристичні й дитячі 

книги українською, німецькою і польською мовами. Повідомляється про наявність 

у книгозбірні окремої кімнати для опрацювання наукової літератури. 

58. Повчальна історія // Львівські вісті. – 1944. – Чис. 29, 9 лютого. – С. [4]. – Без за-

значення авторства. 
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Про культурно-освітню працю в читальнях золочівського повіту. Серед іншого 

описано діяльність місцевої бібліотеки, фонд якої впродовж 1934–1939 рр. збіль-

шився з 300 до 1000 томів. Описано також заходи бібліотеки, спрямовані на ша-

нобливе ставлення до книжки, а саме: організацію курсів із переплетення книжок, 

конкурсу на кращого читача тощо. 

59. Попович Б. Озірна та її минуле / Богдан Попович // Львівські вісті. – 1944. – 

Чис. 33, 13/14 лютого. – С. [3]. 

Описано історію становлення містечка Озірна на Зборівщині, його архітектурні 

пам’ятки, наявність навчальних закладів тощо. Серед іншого згадується бібліо-

тека читальні “Просвіти”, фонд якої нараховував біля 1000 томів. 

60. Чи знаєте ви!.. // Львівські вісті. – 1944. – Чис. 143, 23 червня. – С. [4]. – Без зазна-

чення авторства. 

Наводяться цікаві факти культурного життя, зокрема повідомляється про пер-

шу книгозбірню, яку заснував у Києві при Софійському соборі в першій половині 

ХІ ст. князь Ярослав Мудрий. 
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