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Розглянуто шість бібліографічних покажчиків про видавничу діяльність 

Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефа-
ника в 1940–2009 рр., зроблено їх порівняльний аналіз. Проаналізовано 
структуру, зміст та інформаційне наповнення цих видань, підкреслено 
їх значення для всебічного та об’єктивного висвітлення видавничої та 
науково-бібліографічної діяльності бібліотеки. 
Ключові слова: бібліографічний покажчик, науково-видавнича діяльність, 

видавничий репертуар, розділ, рубрика. 

This article examines six bibliographic indexes about the publishing ac-
tivities of the V. Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine from 
1940 to 2009, and provides a comparative analysis. It analyzes the structure, 
contents and the scope of information in these publications. It emphasizes 
their importance for a comprehensive and objective report of the publishing 
and scientific-bibliographic activity of the library. 
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Рассмотрено шесть библиографических указателей об издательской 
деятельности Львовской национальной научной библиотеки Украины 
имени В. Стефаника в 1940–2009 гг., сделано их сравнительный анализ. Про-
анализированы структура, содержание и информационное наполнение этих 
изданий, подчеркнуто их значение для всестороннего и объективного осве-
щения издательской и научно-библиографической деятельности библиотеки. 
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Покажчики видань Львівської національної наукової бібліотеки 
України імені В. Стефаника, які підготували співробітники біб-
ліотеки, віддзеркалюють науково-видавничу діяльність колективу 
книгозбірні за 1940–2009 рр. Усього укладено шість таких покаж-
чиків, які побачили світ у 1961, 1965, 1982, 2004, 2007 та 2010 рр. 

Мета статті — проаналізувати структуру, зміст, інформаційне 
наповнення цих бібліографічних видань. 

Порівнювати покажчики видань бібліотеки радянського періоду, 
які зазнали впливу ідеологічної цензури, з бібліографічними довід-
никами періоду незалежності України, коли при укладанні видань 
автори мають змогу керуватися виключно засадами наукового об’єк-
тивізму, складно. Однак простежити еволюцію розвитку цього типу 
видань важливо для вивчення історії видавничої справи бібліотеки. 

Перший покажчик «Видання Львівської бібліотеки Ака-
демії наук Української РСР: 1940–1961 рр.» [5]  вийшов у світ 
у 1961 р. Упродовж 1950–1960-х рр. активно розвивався внутріш-
ньосоюзний книгообмін між бібліотеками. Від 1953 р. Львівська 
академічна бібліотека почала надсилати іншим бібліотекам, крім 
літератури зі свого обмінно-резервного фонду, ще й власні ви-
дання [10, с. 62]. Бібліотека підготувала покажчик власне «з метою 
популяризації своїх видань, частина яких ще може бути вислана 
окремим бібліотекам нашої країни шляхом обміну» [5, с. 1]. На 
засіданні редакційної колегії завідувач відділу бібліографії М. П. Гу-
менюк наголосив, що «видання такого покажчика — це потрібна 
справа для популяризації роботи нашої Бібліотеки» [28] . Врахо-
вуючи значні труднощі, що тоді виникали з друкуванням науково-
бібліографічної продукції бібліотеки, це видання, як і частина 
видань бібліотеки у 1960-х рр., було надруковано на ротаторі, а 
обкладинку і титульний аркуш — у друкарні видавництва АН УРСР 
у Львові [28] . Формат видання — 70 × 108/16, друк — односто-
ронній, у вигляді машинописного тексту, обсяг — 23 сторінки, 
тираж — 100 примірників. 

Покажчик складається з короткої передмови та 62 бібліографічних 
описів. Матеріал у виданні розміщено за хронологією видань, а в 
межах року — за алфавітом прізвищ укладачів, позиції пронуме-
ровано наскрізно. Наприкінці кожного опису зазначено ціну видання. 
Рубрикація відсутня. Рецензії та оглядову літературу, включаючи 
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анотовані записи із щорічника Всесоюзної книжкової палати СРСР 
«Библиография советской библиографии», подано за хронологією 
після відповідних праць. Допоміжний апарат складається з іменного 
покажчика та списку періодичних видань, використаних у покажчику. 

Уклав покажчик бібліограф Львівської бібліотеки АН УРСР 
О. П. Кущ∗. Крім цього видання, О. П. Кущ підготував 30 бібліогра-
фічних праць, серед яких покажчики з питань літературознавства, 
краєзнавства, а також тематичні — про Комуністичну партію За-
хідної України, прикордонників, розвідників Великої Вітчизняної 
війни, на атеїстичну тематику тощо. Він — автор понад 200 статей 
на суспільно-політичну та літературознавчу тематику, бібліогра-
фічних оглядів та рецензій у наукових збірниках та періодичних 
виданнях, редактор багатьох бібліографічних покажчиків і член ред-
колегії збірників праць з питань бібліографії, бібліотекознавства та 
книгознавства, більшість з яких видала Львівська академічна бібліо-
тека [11; 12; 17]. Варто зазначити, що впродовж 1960–1980-х рр. 
                      
∗ Кущ Олег Павлович (03.11.1914, м. Олександрівськ (тепер м. Запо-
ріжжя) — 01.01.1984, м. Львів) — українець. Член ВКП(б) від грудня 
1940 р. Освіта вища, у 1948–1952 рр. навчався на історичному фа-
культеті Львівського державного університету ім. І. Франка. Володів 
російською, німецькою, польською та англійською мовами. 

У 1929–1932 рр. навчався у Запорізькому металургійному техні-
кумі. Закінчив три курси вечірнього відділення Дніпропетровського 
металургійного інституту. Впродовж 1932–1936 рр. працював на за-
водах Харкова та Запоріжжя. У 1936 р. за спецнабором призваний до 
лав Червоної армії, після демобілізації (1937) повернувся начальником 
зміни на завод «Запоріжсталь». Від 1938 р. — оперативний працівник 
органів НКВС-НКДБ, у 1941–1945 рр. продовжив оперативну роботу 
на фронтах Великої Вітчизняної війни. Протягом 1945–1949 рр. пра-
цював в органах МДБ УРСР (Київ), згодом — в Управлінні МДБ по 
Львівській обл. Відзначений двома орденами Червоної Зірки та 
10 урядовими нагородами. Від 1950 р. працював у Львівській бібліо-
теці АН УРСР завідувачем відділу спецфондів, від 1952 р. — заступ-
ником директора бібліотеки з наукової роботи. У квітні 1968 р. 
призначений директором Львівського обласного державного архіву. 
У березні 1972 р. звільнився з цієї посади та повернувся до Львів-
ської бібліотеки АН УРСР, де пропрацював завідувачем відділу 
спецфондів до 1984 р. [8; 21] . 
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саме О. П. Кущ бібліографував видання бібліотеки, уклавши ок-
ремо та у співавторстві три покажчики з цієї тематики [5; 9; 11]. 

У 1965 р. Львівська державна наукова бібліотека, відзначаючи 
25-річчя своєї діяльності, опублікувала другий покажчик видань 
«Львівська державна наукова бібліотека за 25 років: 1940–
1965 рр.» (уклад. О. П. Кущ) [9] . Видання фактично повторює 
попередній покажчик з деякими відмінностями: 

— вміщено велику передмову, в якій висвітлено науково-біб-
ліографічну діяльність бібліотеки за 25 років її існування; 

— крім продубльованих бібліографічних описів видань з по-
переднього покажчика (1940–1961), додано описи видань від 
1962 р. до 1965 р.; 

— з’явився новий розділ «Список бібліографічних та мето-
дичних матеріалів, опублікованих працівниками бібліотеки за 
межами ЛДНБ», в якому публікації розміщені не хронологічно, 
а за алфавітом прізвищ авторів. 

Покажчик містить 145 позицій, пронумерованих наскрізно. Обсяг 
видання — 48 сторінок, тираж — 300 примірників — надруковано 
на ротапринті методичного кабінету Львівського раднаргоспу 
у Львові (вул. Миру, 87, тепер вул. С. Бандери). Варто відзначити 
поліпшене художнє оформлення покажчика — на обкладинці по-
дано графічне зображення центрального корпусу бібліотеки. 

Бібліографічний покажчик «Львівська державна наукова біб-
ліотека за 25 років: 1940–1965 рр.» охоплював видання бібліотеки 
до 1965 р. включно, хоча за 1965 р. у ньому представлена лише 
одна позиція. Тому в 1967 р. бібліотека опублікувала невеликий 
(16 сторінок) додаток до цього покажчика під назвою «Список 
науково-бібліографічних і методичних праць Львівської державної 
наукової бібліотеки» (уклад. О. П. Кущ) [29] . У додатку подано 
науково-бібліографічні і методичні праці Львівської державної 
наукової бібліотеки та статті, які працівники бібліотеки опублі-
кували поза межами ЛДНБ за 1965–1967 рр. (всього 76 позицій, 
пронумерованих наскрізно). Видання не має допоміжного апа-
рату, тираж — 60 примірників — надрукований на ротапринті 
Львівської державної наукової бібліотеки, назву виконано на 
обкладинці, від руки. 
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У 1972 р. О. П. Кущ у тематичному збірнику наукових праць 
«Скарбниця знань» опублікував статтю «Бібліографи Львівської 
наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР до 50-річчя утво-
рення Союзу РСР» [7] . У її вступній частині автор оцінив багаторічну 
науково-бібліографічну діяльність колективу бібліотеки, відзна-
чивши, що вона «стала вагомим внеском у скарбницю вітчизняної 
бібліографії, виховала чимало здібних бібліографів, таких як: 
М. П. Гуменюк, Є. Є. Кравченко, Є. М. Лазеба, В. В. Машотас, 
О. Д. Кізлик, С. П. Костюк та ін.» [7, с. 122]. Як підсумок науково-
бібліографічної та видавничої роботи бібліотеки за роки ра-
дянської влади О. П. Кущ навів бібліографічні списки видань 
Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника за 1940–1972 рр. 
Видання в цьому переліку розміщено за хронологією, в межах 
кожного року — за алфавітом авторів-упорядників. Після опису 
відповідних праць подано хронологічно розміщену критичну та 
оглядову літературу. 

У 1982 р. побачив світ покажчик видань «Львівська наукова 
бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР (1940–1980 рр.) : покажчик 
видань бібліотеки та літератури про її діяльність» [11] , який 
також уклав О. П. Кущ у співавторстві з редактором редакційно-
видавничого відділу Л. П. Квятковською∗. Крім цього видання, 
Л. П. Квятковська є співукладачем методичного посібника «Пам’ятка 
укладачеві бібліографічного покажчика. Пам’ятка автору наукової 
статті» (1981), а також редактором численних бібліографічних 
видань бібліотеки, окремих наукових публікацій, збірників статей, 
монографій тощо. 
                      
∗ Квятковська Лариса Павлівна (02.04.1945, м. Кам’янець-Подільський 
Хмельницької обл.) — українка. Безпартійна. Освіта вища, у 1964–1970 рр. 
навчалася в Українському поліграфічному інституті ім. І. Федорова 
на факультеті журналістики. Спеціальність — редактор масової літе-
ратури. Володіє англійською, польською, російською мовами. 

Упродовж 1963–1970 рр. працювала старшим техніком Львівського 
філіалу Науково-дослідного інституту будматеріалів і виробів. У 1970–
1975 рр. — старший лаборант кафедри теорії і практики редагування 
в Українському поліграфічному інституті ім. І. Федорова. Від 1975 р. 
до жовтня 2009 р. працювала у редакційно-видавничому відділі Львівської 
наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР на посаді редактора, 
провідного редактора, старшого редактора, головного бібліотекаря [20] . 
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У вступній статті до покажчика, в якій, узагальнюючи науково-
бібліографічну діяльність Львівської наукової бібліотеки ім. В. Сте-
фаника АН УРСР за 40 років, відповідальний редактор, тодішній 
директор книгозбірні Є. М. Стасюк∗ зазначив, що «усього за час 
існування бібліотеки видано біля 300 назв ретроспективних і ре-
комендаційних бібліографічних покажчиків, списків літератури, 
вийшли друком 6 збірників наукових праць» [11, с. 8]. Рубри-
кація видання, порівняно з попередніми покажчиками, складніша 
(триступенева). На його початку подано п’ять постанов і розпо-
ряджень партійних і радянських органів про Львівську наукову 
бібліотеку ім. В. Стефаника АН УРСР. Бібліографічні описи 
(904 позиції) пронумеровано наскрізно та згруповано у двох ос-
новних розділах: «Видання бібліотеки» та «Література про біб-
ліотеку». У першому розділі представлено бібліографічні покаж-
чики та наукові праці, методичні й інструктивні матеріали, видані 
                      
∗ Стасюк Євген Митрофанович (27.10.1923, с. Гопке Томашівського 
повіту Люблінського воєводства, Польща — 14.10.1984, Львів) — 
українець. Член КПРС від березня 1958 р. Освіта вища, у 1950–1954 рр. 
навчався на філологічному факультеті Львівського державного педаго-
гічного інституту. Володів польською, німецькою та російською мовами. 

Упродовж 20 років працював на різних посадах у Городоць-
кому р-ні Львівської обл. У 1945–1946 рр. — вчитель початкових класів 
Черлянської початкової школи. З 20 червня 1946 р. — завідувач по-
чаткової школи Львівського передмістя, від 1948 р. — директор Кер-
ницької семирічної школи. У 1952 р. переведений на посаду завідувача 
Городоцького районного відділу народної освіти Львівської області. 
Впродовж 1955–1957 рр. — директор Городоцької середньої школи № 2, 
з лютого 1957 р. вдруге призначений на посаду завідувача Городоць-
кого районного відділу народної освіти. 12 років очолював районне 
відділення Товариства «Знання». Нагороджений медаллю «За трудовую 
доблесть» (1960), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина» (1970), значком «Відмінник народної 
освіти УРСР». 15 лютого 1965 р. Львівський обласний відділ народної 
освіти призначив його завідувачем кабінету керівних кадрів Львівського 
обласного інституту удосконалення кваліфікації вчителів. З 26 грудня 
1970 р. переведений на посаду директора Львівської обласної науково-
педагогічної бібліотеки. Від 5 липня 1974 р. до 14 жовтня 1984 р. — 
директор Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР [25] . 
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бібліотекою. Публікації у розділі «Література про бібліотеку» роз-
міщено у чотирьох підрозділах: «Загальні матеріали», «Бібліо-
течні фонди і каталоги», «Організація обслуговування читачів», 
«Книгознавство. Бібліографознавство». У свою чергу, матеріали 
підрозділу «Бібліотечні фонди і каталоги» систематизовано у 
дрібніших підрубриках відповідно до їх змісту, з урахуванням 
ідеологічної складової:  

— твори класиків марксизму-ленінізму; 
— комплектування, організація, розкриття та пропаганда фондів; 
— рідкісні видання; 
— рукописні матеріали; 
— твори мистецтва; 
— картографічні фонди; 
— каталоги. 
Незважаючи на досить докладну рубрикацію та систему по-

силань у розділі «Література про бібліотеку», користуватися ним 
незручно, оскільки роки, в межах яких публікації розміщено в 
алфавітному порядку, не зазначені як підрубрики. 

Дещо знижує інформаційну вартість покажчика те, що публікації 
працівників бібліотеки поза її межами не винесено в окремий розділ. 

Заголовки всіх розділів, зміст, а також текст передмови та 
«Від укладачів» паралельно подано російською мовою. Літературу 
в розділах розміщено за хронологією, а в межах року — за алфа-
вітом авторів і назв публікацій. Бібліографічні описи частково 
анотовано, якщо це збірники, то розписано їх зміст. Рецензії на 
видання подано у хронологічному порядку безпосередньо після 
бібліографічного опису рецензованої праці. Допоміжний апарат 
складається з «Алфавітного покажчика видань бібліотеки» та 
«Іменного покажчика». Надруковано покажчик у Нестеровській 
(тепер — Жовківській) міській друкарні накладом 1 000 примір-
ників, обсяг видання — 108 сторінок, обкладинка кольорова. 

Цей покажчик містить найповнішу бібліографію видань Львів-
ської бібліотеки за 1940–1980 рр., хоч у виданні допущено низку 
незначних помилок. Для прикладу наведемо деякі з них: у позиції 
під № 53 неправильно зазначено тираж видання (300, а має бути 
3 000 примірників); позицію під № 136 помилково продубльовано 
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під № 73; у позиції під № 84 не зазначено обсяг (106 с.); у позиції 
під № 227 вказано неправильний обсяг (42 с., а треба — 20 с.). 

У деяких позиціях не зазначено відомостей про редакторів та 
відповідальних редакторів видань. 

У підрозділі «Бібліографічні покажчики та наукові праці» не 
вміщено даних про такі видання: 

1. Павло Грабовський : бібліогр. покажч. / Академія наук Ук-
раїнської РСР, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка ; склав 
М. О. Мороз ; відп. ред. М. Є. Сиваченко. — Київ : Наук. думка, 
1964. — 80 с. — 1 230 пр. 

2. І. С. Нечуй-Левицький : (до 130-річчя з дня народження і 
50-річчя з дня смерті) : реком. покажч. л-ри / Міністерство культури 
Української РСР, Львівська державна наукова бібліотека ; склав 
М. О. Мороз ; ред. Є. Є. Кравченко. — Львів, 1968. — 30 с. — 550 пр. 

3. Леся Українка : (1884–1970) : бібліогр. покажч. / Академія 
наук Української РСР, Центральна наукова бібліотека, Львівська 
наукова бібліотека ; склали: М. В. Булавицька, М. О. Мороз. — 
Київ : Наук. думка, 1972. — 392 с. — 2 600 пр. 

4. Друковані праці наукових співробітників установ Західного 
наукового центру АН УРСР за 1979 рік : бібліогр. покажч. / Ака-
демія наук Української РСР, ЛНБ ім. В. Стефаника, Західний нау-
ковий центр ; уклад.: М. П. Дубовик, О. О. Яворська ; наук. ред.: 
І. Р. Юхновський (відп. ред.) та ін. ; рецензенти: Ю. Ю. Сливка, 
О. П. Кущ. — Львів, 1980. — 240 с. — 500 пр. 

Редактором перших двох бібліографічних покажчиків, присвячених 
науковій діяльності львівської книгозбірні [5; 9]  був її директор 
Є. М. Іванців∗. Під час перебування на посаді директора (1957–1971), 
                      
∗ Іванців Євген Маркович (14.05.1910, с. Малі Підліски Нестерівського 

(тепер Жовківського) р-ну Львівської обл. — 21.07.1972, Львів) — 
українець. Член ВКП(б) від березня 1947 р. Освіта вища, філологічна: 
закінчив два курси філософського факультету Львівського універси-
тету ім. Я. Казимира (1932–1934); Львівський університет ім. І. Франка, 
філологічний факультет (1945–1955). Володів болгарською, латинською, 
польською, німецькою, словацькою, чеською та російською мовами. 

У 1936–1937 рр. працював експедитором у пекарні Рубіна Альт-
мана (с. Задвір’я Глинянського р-ну), у 1939 р. — секретарем Тимча-
сового Управління у м. Глиняни. Упродовж 1939–1941 рр. був директором 
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окрім вказаних двох книг, Є. М. Іванців був редактором, відпові-
дальним редактором та членом редакційної колегії 24 видань 
бібліотеки, зокрема тематичних бібліографічних покажчиків із 
проблем художньої літератури та джерелознавства, а також біо-
бібліографічних покажчиків, присвячених українським письмен-
никам та діячам культури. Згідно з постановою бюро Львівського 
обкому КП України від 2 липня 1971 р., Є. М. Іванціва було ви-
ключено з членів КПРС та звільнено з посади директора Львів-
ської наукової бібліотеки АН УРСР за приховання від партійних 
органів своєї «ворожої антирадянської діяльності до 1939 року і 
в час тимчасової фашистської окупації» [27] . Очевидно, саме через 
це в покажчику видань за 1982 р. [11]  прізвище Є. М. Іванціва 
не зазначено в жодному бібліографічному описі (а це 24 позиції). 
Крім того, в розділі «Література про бібліотеку» вміщено дві пуб-
лікації (№ 319, 330) Є. М. Іванціва без зазначення прізвища автора. 

Переважно бібліографічні покажчики про видавничу діяльність 
провідних наукових бібліотек, у тому числі й Львівської акаде-
мічної, видавались і продовжують виходити в світ з нагоди ювілеїв 
цих книгозбірень. Так, з нагоди 100-літнього ювілею Харківська 
державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка у 1986 р. вперше 
опублікувала покажчик видань бібліотеки та літератури про її 
діяльність, який хронологічно охоплює 1886–1986 рр. Провідний 
методичний центр у галузі історико-краєзнавчої бібліотечної діяль-
ності та наукової бібліографії з історії України — Державна істо-
рична бібліотека УРСР (тепер — Національна історична бібліотека 
                      
Задвір’янської середньої школи Глинянського району, 1941–1944 — 
продавець у букіністичній книгарні М. Миська у Львові, яка була 
явочним пунктом підпільної організації «Визволення Вітчизни», що 
боролася проти німецько-фашистських загарбників на Львівщині, був 
її членом. У 1945 р. нагороджений медаллю «За доблестный труд во 
время Отечественной войны 1941–1945». Від 1944 р. до 1949 р. пра-
цював на різних посадах у Сталінській райраді м. Львова: плановиком-
економістом, інструктором виконкому, заступником голови виконкому, 
у 1949 р. обраний головою виконкому райради. У 1955–1957 рр. — 
голова колгоспу ім. Калініна (с. Дідилів Новомилятинського р-ну 
Львівської обл.). Від 7 червня 1957 р. до 2 липня 1971 р. — директор 
Львівської бібліотеки АН УРСР [6; 18] . 
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України) у 1989 р., відзначаючи 50-ту річницю від дня заснування, 
видала бібліографічний покажчик «Государственная историческая 
библиотека Украинской ССР (1939–1989)». Важливим джерелом 
інформації про історію та науково-бібліографічну діяльність най-
більшої книгозбірні України — Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського за 75 років існування є ретроспективний 
науково-допоміжний покажчик «Центральна наукова бібліотека 
ім. В. І. Вернадського Академії наук України : 1918–1993 рр.» (1993). 
Важливим внеском в українське джерелознавство є видавнича 
діяльність Одеської національної наукової бібліотеки імені 
М. Горького. У бібліографічному покажчику «Одеська державна 
наукова бібліотека імені М. Горького : 1829–1999» (2004) вперше 
докладно і всебічно висвітлено роботу бібліотеки впродовж 
170-річної її діяльності. 

Наступний покажчик видань «Львівська наукова бібліотека 
ім. В. Стефаника НАН України : покажчик видань бібліотеки 
та літератури про її діяльність (1981–2000 рр.)» (уклад.: Л. П. Квят-
ковська, В. М. Мартинович∗) [12],  приурочений до 60-річчя біб-
ліотеки, є хронологічним продовженням попереднього видання 
[11] . Покажчик містить літературу за 20 років і розрахований 
на дослідників у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, 
книгознавства, історії видавничої справи. Видання надруковано 
у Львівській обласній книжковій друкарні, тираж — 200 примір-
ників, обсяг — 324 сторінки. Варто відзначити краще художнє 
оформлення покажчика порівняно з попередніми — палітурка пов-
ноколірна, в оформленні використане фотозображення централь-
ного корпусу бібліотеки. 
                      
∗ Мартинович Віра Максимівна (19.05.1963, с. Кордяга Зуєвського р-ну 
Кіровської обл., Російська Федерація) — росіянка. Освіта вища, у 
1988–1992 рр. навчалася в Пермському державному інституті мистецтва 
і культури, спеціальність — бібліотекар-бібліограф художньої літе-
ратури та літератури з мистецтва. У Львівській науковій бібліотеці 
працює з 1990 р.: спочатку у відділі бібліотекознавства бібліоте-
карем, методистом, молодшим науковим співробітником, а від липня 
2009 р. — завідувачем відділу формування інформаційних ресурсів 
(науково-організаційного) [23] . 
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Структуру покажчика вдосконалено та розширено, введено нові 
підрозділи. Матеріал систематизовано у трьох основних розділах, 
які містять 1 543 позиції: 

1. Видання бібліотеки. 
2. Праці співробітників, опубліковані поза межами бібліотеки. 
3. Література про бібліотеку. 
У першому розділі представлено: 1) збірники наукових праць, 

2) матеріали наукових конференцій, 3) монографії, історико-
бібліографічні дослідження, довідкові видання, 4) бібліографічні 
покажчики, каталоги, 5) інструктивно-методичні матеріали, проспекти 
видань, 6) публіцистику, науково-популярні твори, 7) перевидання. 

У другому розділі зібрано праці співробітників бібліотеки, ви-
дані поза її межами. Розділ має три підрозділи:  

— автореферати дисертацій працівників ЛНБ ім. В. Стефаника 
на здобуття вченого ступеня; 

— окремі видання — книги, авторами, перекладачами, упо-
рядниками, редакторами та рецензентами яких були працівники 
бібліотеки; 

— публікації — літературознавчі, книгознавчі, історичні та 
критичні статті, публікації працівників ЛНБ ім. В. Стефаника, 
що мають дослідницький чи публіцистичний характер, розкри-
вають і пропагують фонди бібліотеки та рецензії, які написали 
працівники бібліотеки. 

Третій розділ містить літературу про діяльність бібліотеки. 
Його матеріали через посилання пов’язані з I та II розділами, 
зокрема зі статтями працівників бібліотеки, де йдеться про її 
історію, розкриття фондів, бібліотекознавчий, бібліографічний, 
книгознавчий, науковий та інші аспекти діяльності. 

Літературу в усіх розділах розміщено за хронологією, а в 
межах кожного року — за алфавітом авторів і назв. Покажчик 
частково анотовано. Допоміжний апарат складається з «Алфавіт-
ного покажчика назв видань бібліотеки» та «Іменного покажчика». 

Наступні покажчики видань ЛННБ України ім. В. Стефаника 
«Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України : 
покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність 
(2001–2005)» (уклад. В. М. Мартинович) [13]  і «Львівська на-
ціональна наукова бібліотека України імені В. Стефаника : 
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покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність 
(2006–2009)» (уклад.: Л. О. Ільницька∗, М. З. Литвин∗∗, І. В. Моро-
зова∗∗∗, В. М. Мартинович) [14]  мають однакову структуру, при 
формуванні якої було враховано зміст попереднього видання [12] . 
Дещо розширено рубрикацію розділу «Видання бібліотеки», в 
якому представлено: 1) збірники наукових праць, 2) матеріали 
наукових конференцій, 3) монографії, 4) історико-бібліографічні 
дослідження, 5) науково-документальні видання, 6) науково-
довідкові видання, 7) навчальні посібники, 8) бібліографічні по-
кажчики, каталоги, 9) організаційно-методичні документи, ката-
логи видань бібліотеки, 10) публіцистику, художні твори. 

У кінці покажчиків подано доповнення, у яких зібрано мате-
ріали, що не ввійшли до попереднього видання. 

Ці два покажчики містять відомості про видання книгозбірні, 
окремі публікації її працівників та літературу про її діяльність 
від 2001 р. до 2009 р. і є хронологічним продовженням попе-
редніх покажчиків. 

Варто зазначити, що кожен покажчик видань Львівської ака-
демічної бібліотеки містить передмову, в якій охарактеризовано 
діяльність бібліотеки за певний період. У передмові до покажчика 
                      
∗ Ільницька Людмила Овсіївна (04.04.1965, с. Сокільники Пустомитів-
ського р-ну Львівської обл.) — українка. Освіта вища, у 1982–1986 рр. 
навчалася в Українському поліграфічному інституті ім. І. Федорова, 
спеціальність — книгознавство і організація книжкової торгівлі. Від 
1990 р. працює у бібліотеці на посаді редактора редакційно-видав-
ничого відділу, з 2011 р. — завідувач сектору редагування науково-
бібліографічної літератури цього ж відділу [19] . 

∗∗ Литвин Мар’яна Зіновіївна (13.02.1977, м. Львів) — українка. Освіта 
вища, у 1994–1999 рр. навчалася в Державному університеті «Львівська 
політехніка», спеціальність — інженер-технолог. Від 1996 р. працює 
у відділі наукового редагування та видавничої справи ЛННБ України 
ім. В. Стефаника на посаді провідного інженера [22] . 

∗∗∗ Морозова Інна Вікторівна (05.10.1977, м. Львів) — українка. Освіта 
вища, у 1994–1999 рр. навчалася в Українській академії друкарства, 
спеціальність — інженер-економіст. Від 2004 р. працює у відділі нау-
кового редагування та видавничої справи ЛННБ України ім. В. Сте-
фаника на посаді провідного інженера [24] . 
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«Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР (1940–
1980 рр.) : покажчик видань бібліотеки та літератури про її ді-
яльність» (1982) тодішній директор бібліотеки Є. М. Стасюк 
висвітлив її діяльність у контексті тогочасної ідеологічної по-
літики комуністичної партії. Зокрема, Є. М. Стасюк відзначив, 
що поліпшення бібліотечно-бібліографічної роботи в бібліотеці 
відбулося завдяки успішному виконанню завдань, накреслених 
постановами і рішеннями ЦК КПРС, а цінність фондів бібліотеки 
характеризується наявністю рідкісних видань творів К. Маркса, 
Ф. Енгельса, В. І. Леніна. Науково-видавнича робота бібліотеки 
представлена в передмові одним абзацом, в якому подано кількість 
назв видань, що вийшли друком за час існування бібліотеки, а 
також згадано численні статті працівників бібліотеки у наукових 
збірниках та періодичних виданнях [11, с. 7-8]. 

Значно ґрунтовнішими є передмови до покажчиків видань біб-
ліотеки директора Львівської національної наукової бібліотеки 
України імені В. Стефаника М. М. Романюка∗ [12, с. 3-10; 13, с. 3-8; 
14, с. 3-12], в яких окреслено пріоритетні наукові теми, над ви-
конанням яких активно працюють наукові співробітники бібліо-
теки, та визначено основні напрями їх наукової діяльності: участь 
у створенні національної бібліографії, формування репертуару 
                      
∗ Романюк Мирослав Миколайович (27.07.1952, с. Закрівці, тепер 
Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.) — українець. Освіта вища, 
у 1974–1979 рр. навчався на факультеті журналістики Львівського 
державного університету ім. І. Франка. Впродовж 1979–1983 рр. заочно 
навчався в аспірантурі ЛДУ ім. І. Франка, з 1982 р. — асистент 
кафедри теорії і практики преси. Від 1979 р. до 1986 р. — редактор 
університетської газети «За радянську науку». У червні 1988 р. захистив 
кандидатську дисертацію. Від 1990 р. — заступник директора з нау-
кової роботи Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, у 
1993–2003 рр. — керівник Науково-дослідного центру періодики цієї ж 
бібліотеки, водночас від 1998 р. працював на посаді професора кафедри 
видавничої справи і редагування Української академії друкарства. 
Від 2003 р. — директор (з 2009 р. Генеральний директор) Львівської на-
ціональної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. Доктор істо-
ричних наук (2000), професор (2002), член-кореспондент НАН України 
(2009), заслужений діяч науки і техніки України (2012) [15; 16, с. 13-19]. 
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української книги кінця XVIII — першої половини XX ст. та пе-
ріодики XIX–XX ст., наукове розкриття унікальних рукописних, 
мистецьких, книжкових фондів, дослідження історії книги та 
періодики. Відзначено вагомі щорічні наукові здобутки колективу 
бібліотеки, що підтверджують статус науково-дослідної установи, 
наданий бібліотеці у 1989 р., зокрема дисертаційні дослідження 
співробітників, які здійснюються у межах наукових проектів, роз-
роблених бібліотекою. М. М. Романюк робить висновок, що по-
кажчик видань бібліотеки, в якому подано відомості про численні 
публікації співробітників у вітчизняних та іноземних виданнях, 
а також зібрано видання бібліотеки: збірники наукових праць, 
монографії, бібліографічні покажчики та ін., «відображає сер-
йозність, системність та різноплановість науково-видавничої діяль-
ності Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника» [12, с. 10]. 

Варто також відзначити суттєве поліпшення поліграфічної якості 
та художнього оформлення покажчиків видань ЛННБ України 
ім. В. Стефаника: від одностороннього друку на ротапринті — 
до якісного поліграфічного виконання у Львівській обласній книж-
ковій друкарні. Обсяги видань також значно зросли: якщо перший 
покажчик видань за двадцятирічний період (1940–1961) містить 
62 позиції, то покажчик за 1981–2000 рр. — 1543 позиції. Це по-
в’язано як зі збільшенням обсягів наукових досліджень і, відпо-
відно, збільшенням кількості публікацій співробітників бібліотеки, 
так і з ретельнішим підходом до укладання покажчиків видань, 
докладнішою систематизацією матеріалу в них. 

У сучасних покажчиках видань, зважаючи на досить великий 
обсяг матеріалу та дотримання принципу актуальності, хроноло-
гічні межі звужено і вони охоплюють літературу за п’ять років. 

Зазначимо також, що у перших трьох покажчиках порушено 
принцип розміщення матеріалу — переважну більшість видань 
описано за прізвищами укладачів, а не за назвами. В останніх 
покажчиках у бібліографічних описах дотримано прийняті в Ук-
раїні стандарти, що свідчить про підвищення рівня бібліографіч-
ного опрацювання інформації. 

Покажчики видань ЛННБ України ім. В. Стефаника зареєстровані 
у таких бібліографознавчих працях: «Библиография советской биб-
лиографии» [1, с. 2; 2, с. 314; 3, с. 291-292; 31, с. VIII] , в історичному 
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нарисі про бібліотеку [10, с. 178], журналі «Радянське літературо-
знавство» [30, с. 147], у науково-допоміжних покажчиках «Бібліо-
графознавство України» [4, с. 73] та «Посібники наукової бібліо-
графії, видані в Україні» [26, с. 70]. 

Отже, бібліографічні покажчики видань Львівської академічної 
бібліотеки є своєрідною візитною карткою бібліотеки та її видав-
ничої діяльності, вони відображають науковий доробок колективу 
установи, характеризують науковий потенціал та професійний 
рівень її фахівців. З огляду на помилки, неповноту відомостей, 
недосконалу структуру, неправильні описи в попередніх покажчиках 
видань [5; 9; 11] варто було б перевидати їх, доповнивши ін-
формацією про видання, пропущені у попередніх, уточнивши 
окремі та відновивши відсутні елементи бібліографічного опису, 
щоб всебічно та об’єктивно висвітлити видавничу та науково-
бібліографічну діяльність ЛННБ України ім. В. Стефаника. 
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