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Надія Брайлян

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ
У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1919—1929 рр.):

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ, КІЛЬКІСНІ ПАРАМЕТРИ
Здійснено огляд періодичних видань української еміграції у Чехосло-

ваччині впродовж 1919—1929 рр., проаналізовано їхні кількісні пара-
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метри: кількість видань, які виходили щороку, тривалість виходу, 
кількість виданих чисел; у додатку наведено порічний реєстр виходу 
часописів.

Ключові слова: періодичні видання, українська еміграція у Чехосло-
ваччині, порічний реєстр, кількісний аналіз.

Проведен обзор периодических изданий украинской эмиграции в 
Чехословакии в 1919—1929 гг., проанализированы их количественные 
параметры: число изданий ежегодно, их продолжительность, коли-
чество изданных чисел; в приложении дан ежегодный реестр выхода 
периодических изданий.

Ключевые слова: периодические издания, украинская эмиграция в 
Чехословакии, ежегодный реестр, количественный анализ.

An overview of the Ukrainian emigration periodicals in Czechoslovakia 
during 1919—1929 yrs has been made, their quantitative parameters (num-
ber of publications published every year, duration of issuing, quantity of 
pablished issues) have been analyzed; am annual list of appearance of 
periodicals has been given in the appendix.

Key words: periodicals, Ukrainian emigration in Czechoslovakia, 
annual list, quantitative analysis.

Видавнича діяльність української еміграції у Чехословаччині 
впродовж першого міжвоєнного десятиліття, результатом якої ста-
ла велика кількість різноманітних, зокрема періодичних, видань, 
становить яскраву і особливу сторінку в історії українського пресо-
знавства, без дослідження якої неможливо скласти цілісну картину 
історичного процесу.

Періодика української еміграції у Чехословаччині була запо-
чаткована у жовтні 1919 р., коли у таборі для інтернованих вояків 
у Німецькому Яблонному було «приступлено до видавання орґану 
Просв. Кружка “Голос Табора”» (1919—1920) [6, с. 4]. Дещо піз-
ніше тут з’явився і гумористичний журнал «Камедула» (1919—
1920). Згодом ці видання продовжили виходити у Ліберці, де з липня 
1920 р. також діяв табір для інтернованих. Таборова видавнича 
діяльність у Ліберці продовжилася у листопаді 1920 р. випуском 
часописів «Український Стрілець» та «Український Скиталець» 
(останній був згодом переведений до табору у Йозефові, а 1922 р. 
виходив у Відні). Того ж 1920 р. розпочалося і видавання студент-
ських часописів українських емігрантів, перший з яких, журнал 
«Український Студент», побачив світ у жовтні в Празі.
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1921 р. з’явилися нові українські періодичні видання: у люто-
му — гумористичний студентський часопис «Віхоть» (1921—1922), 
у квітні — «орган вільної української думки» «Правда» (1921), на 
початку вересня — двотижневик «Громадський Вістник» (1921), 
видаваний Українським громадським комітетом у Празі. Наприкінці 
1921 р. почав виходити «орґан Закордонних та Волинсько-Галицьких 
Орґа нізацій У. П.С.Р. (Української партії соціалістів-революціоне-
рів. — Н. Б.)» — «Боротьба» (1921—1922).

Упродовж 1922 р. видавання українських часописів набирало 
сили: наприкінці березня у Празі вийшов друком журнал «Нова 
Україна» (1922—1928), який невдовзі перетворився «у товстий жур-
нал-місячник письменства, мистецтва, науки і громадського жит-
тя» [1, с. 284], з липня почав друкувати комунікати своєї управи 
Центральний союз українського студентства (ЦЕСУС). Окрім того, 
численна українська студіююча молодь, згрупована у різнорідних 
станових організаціях, видавала низку бюлетенів з тієї чи іншої 
нагоди (з’їзди, конгреси тощо), а також сатирично-гумористичний 
(«Сатирикон») та літературні («На чужині», «Стерні») часописи. 
У травні 1922 р. Бібліологічний гурток при Українській господар-
ській академії (УГА) розпочав видавання журналу «Українське 
Книгознавство» у Подєбрадах (перше число вийшло у Варшаві, 
за короткий час воно було видрукуване ще раз у Подєбрадах), що 
був першим із низки фахових часописів української еміграції у 
Чехословаччині.

У 1923 р. спостерігається подальше зростання кількості укра-
їнських часописів, зокрема, фахові видання поповнилися такими 
назвами, як «Український Медичний Вістник» (1923—1925) та «Коо-
перативний Альманах» (1923—1925). Чимало українських громад-
ських організацій розпочали видавати свої часописи, серед яких: 
«Бюлетень Українського Громадського Видавничого Фонду» (1923—
1925), орган Української селянської спілки «Наша Спілка» (1923—
1926). Продовжували з’являтися різноманітні студентські видання, 
зокрема, у грудні побачив світ найтриваліший серед студентських 
журналів — орган ЦЕСУСу «Студентський Вістник» (1923—1931), 
а також «орган незалежної думки Подєбрадської колонії та око-
лиць» — гумористичний журнал «Подєбрадка» (1923—1926).

1924 р. поповнилися списки партійних видань: у квітні Група 
української національної молоді в Празі почала друкувати журнал 
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«Національна Думка» (1924—1927), а «Українська соціалістична 
молодь» — журнал «Життя» (1924—1926), у листопаді з’явилися 
«Вісти з політбюра Української Партії Соціялістів-Революціонерів 
та Української Радикальної Партії закордоном» (1924). Була здійсне-
на спроба видавання у Подєбрадах двотижневої газети «Українське 
Життя» (1924—1927), у Празі розпочало випуск своїх інформацій-
них бюлетенів «Українське пресове бюро в Ч.С.Р.». Продовжували 
з’являтися різнопланові студентські видання, зокрема, на початку січ-
ня Українська академічна громада при УГА заснувала у Подєбра дах 
часопис «Наша Громада» (1924—1926), а українські студенти високої 
господарської школи у Брно у квітні — часопис «Журавлі» (1924).

У 1925 р. були започатковані часописи двох студентських ор-
ганізацій Українського педагогічного інституту ім. М. Драгома-
нова: «Студентська громада» видавала свій «Бюлетень…» (1925), 
а «Академічна громада» — журнал «Спудей» (1925—1926). Роз-
почав активну діяльність Український інститут громадознавства, 
результатом якої були, зокрема, періодичні видання — журнал «Су-
спільство» (1925—1927), «Бюлетень Українського Інституту Гро-
мадознавства в Празі» (1925/1926) та «Хроніка Українського Інс-
титуту Громадознавства в Празі» (1925). З початком січня 1925 р. 
фахова періодика української еміграції збагатилася виданням «То-
вариства для розповсюдження кооперативного знання при УГА в 
ЧСР» — журналом «Кооперативний Огляд» (1925). У березні 1925 р. 
Празька організація УСДРП видала єдине число журналу «Соціял-
Демократ». У липні «Музей Визвольної Боротьби Укра їни» започат-
кував вихід свого періодичного органу — «Вістей Музею Визвольної 
Боротьби України» (1925—1938), які були одним із найбільш довго-
тривалих періодичних видань української еміграції у Чехословаччині. 
Організовані у «Громаді кубанців у Ч.С.Р.» емігранти з Кубані поча-
ли друкувати двомовний інформаційний листок «Про Кубань», що 
декілька разів змінював свою назву («Информация»; «Информация 
о Кубани»; «Інформація про Кубань») (1925—1927, 1929—1931), 
однак тривалий час всебічно висвітлював життя кубанців як на бать-
ківщині, так і в еміграції. З’явилося і два учнівських рукописних 
ілюстрованих журнали, перший з яких п. н. «Радіо» (1925) запо-
чаткувала «школа українських пластунів, що поклала основу укра-
їнській гімназії» [2, с. 21]. Журнал «Ранок» (1925—1927) випускали 
учні Української гімназії, яка почала діяти у Празі 1925 р. [1, с. 183].
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На початку 1926 р. вийшов «Бюлетень Українського Націо-
нального Музею-Архіву при Українському Інституті Громадознав-
ства в Празі». Подєбрадська філія Української селянської спілки 
розпо чала видрук свого бюлетеня п. н. «Селоспілка» (1926). З’яви-
лася низка органів прорадянського спрямування — «громадсько-по-
літичний, економічний та літературний місячник» «Нове Життя» 
(1926—1927), а також два бюлетені Української читальні-книгозбір-
ні ім. Шевченка: «Інформаційний бюлетень Української Книгозбір-
ні-читальні ім. Т. Шевченка в Празі» (1926—1927) та «Бюлетень 
Педагогічної секції студентів-радянців при Українській книго-
збірні-читальні імени Т. Шевченка в Празі» (1926). Студентська 
група Празького відділу Української партії соціал-революціонерів 
від жовтня 1926 р. започаткувала видавання журналу «Вартовий» 
(1926—1927). Ще одним політичним виданням, яке у липні 1926 р. 
почала друкувати Західно-Українська національно-революційна 
організація, був журнал «Український Революціонер» (1926—1929). 
Особливість часопису полягала у тому, що це було підпільне видан-
ня, призначене для поширення «на території Східної Галичини, яка 
перебувала під польським пануванням» [5, с. 248].

У січні 1927 р. Леґія українських націоналістів у Празі засну-
вала журнал «Державна Нація» (1927). У квітні Українське това-
риство прихильників книги у Празі продовжило справу видавання 
книгознавчого часопису в еміграції своїм органом «Книголюб» 
(1927—1932), а водночас почало випускати і бюлетень, якого «ви-
йшло лише одне число» [3, с. 231]. Протягом 1927 р. світ побачило 
декілька українських видань кубанських емігрантів, а саме журнали 
«Наш Край» (1927—1928) — орган «Громади кубанців в Ч. С. Р.» та 
«Хвилі Кубані», єдине число якого випустила у листопаді «Громада 
українців з Кубані». Наприкінці 1927 р. у Празі вийшов двомов-
ний (російсько-український) «літературний і політичний» журнал 
«Вольное Козачество = Вільне Козацтво» (1927—1939). Часопис 
створювався як «загально козачий» орган, у якому співпрацювали 
козаки-емігранти з різних земель: донці, кубанці, терці, калмики, 
уральці, оренбуржці. У грудні 1927 р. почав виходити «Вістник 
Українського Робітничого Університету» (Прага, 1927—1930) — 
орган створеного при Інституті громадознавства у Празі УРУ, який 
інформував про діяльність університету.
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З початком 1928 р. Український комітет в Ч.С.Р., створений 
як загальноемігрантська неполітична організація, що покликана 
вирішувати насущні проблеми емігрантів (на зразок ліквідовано-
го 1925 р. УГК), розпочав видавання літографованого «Вістника 
Українського Комітету в Ч.С.Р.» (1928). З’явилися і нові партійні 
видання: наприклад, у січні побачив світ орган Проводу україн-
ських націоналістів — журнал «Розбудова Нації» (Прага, 1928—
1934), наприкінці року у Подєбрадах почав виходити «Бюлетень 
Закордонного Бюра Української Радикальної Демократичної Партії» 
(1928—1935). У квітні 1928 р. вийшло перше число позапартійно-
го журналу «Шлях: Науки, Мистецтва, Політики», редакція якого 
декларувала, що часопис буде «вільною трибуною соціялістичної 
думки» (Від редакції. — Ч. 1. — С. 1). «Союз кубанців в Ч.С.Р.» 
поповнив список видань кубанської еміграції ще одним двомовним 
часописом «Кубанские Думы = Кубанські Думки» (1928), перше 
число якого вийшло у липні. Зростала і кількість фахових журна-
лів, видаваних українською еміграцією, так, у Подєбрадах почали 
виходити орган «Товариства українських економістів в Чехії» п. н. 
«Український Економіст» (1928—1930) та часопис Агрономічного 
товариства — «Молодий Агроном» (1928). Не полишали спроб тво-
рити свою пресу й учні Української гімназії, результатом яких стали 
два рукописних часописи — «Журнал Восьмої Кляси» (Прага, 1928) 
та «Промінь» (Прага, 1928).

У 1929 р. збільшилася кількість видань українських громадсь-
ких організацій на теренах ЧСР, зокрема, з’явилася низка різнома-
нітних вісників та бюлетенів. Так, у Празі почав виходити «Вістник 
Народньої Української Ради» (1929, 1932), у Братиславі — «Бю-
летень: Неперіодичний орган Української Громади “Едність” на 
Словаччині» (1929—1930). Також Академічний комітет розпочав 
видавати інформаційний бюлетень французькою мовою, який «роз-
силався всім національним комісіям для міжнародньої інтелектуаль-
ної співпраці» [3, с. 195]. Приступив до випуску свого бюлетеня і 
Головний комітет УПСР. Активну роботу, зокрема видавничу, прова-
дила Подєбрадська організація УСДРП, результатом якої став вихід 
у червні 1929 р. першого числа журналу «Соціял-Демократ» (1929—
1938) — ґрунтовного і тривалого часопису закордонних українських 
соціал-демократів. Празький відділ Українського всепрофесійного 
робітничого союзу (УВРС), організованого «Українським Комітетом 
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в ЧСР 1928 р. головно з б. вояків Української Галицької Армії» [4, 
с. 87], започаткував журнал «Український Робітник» (1929—1930). 
У травні 1929 р. побачив світ ґрунтовний історико-публіцистичний 
журнал «військово-громадської думки» «Гуртуймося» (1929—1939), 
збагачений чималою кількістю фотоматеріалів. Наприкінці 1929 р. 
кубанські видання поповнилися журналом «Кубанський Край» 
(1929—1933).

Отже, впродовж 20-х рр. ХХ ст. періодичні видання української 
еміграції у Чехословаччині мали досить сприятливі можливості для 
розвитку, насамперед завдяки прихильній до українців політиці 
президента Т. Масарика та голови уряду Е. Бенеша і фінансовій під-
тримці чехословацької влади, що зумовила появу значної кількості 
українських наукових, культурних та громадських інституцій, ба-
гато з яких бралося видавати часописи. Чехословацька республіка, 
насамперед — Прага, стала значним видавничим центром україн-
ської еміграції, тут почала виходити велика кількість українських 
часописів. Так, усього протягом 1919—1929 рр. у ЧСР виходило 98 
періодичних видань української еміграції (табл.).

Таблиця
Часописи української еміграції у Чехословаччині

Рік Нові видання Продовжували 
виходити Усього

1919  2  2
1920  3  2  5
1921  4  2  6
1922 12  4 16
1923 13  4 17
1924 13 10 23
1925 15 16 31
1926 10 17 27
1927  8 16 24
1928 10 11 21
1929  8 12 20

Порівняння числових даних у таблиці дозволяє чітко бачити 
період започаткування (1919—1921 рр.), інтенсивного розвитку 
(1922—1924 рр.), розквіту (1925—1926 рр.) і повільного згортання 
(починаючи з 1927 р.) української періодики у Чехословаччині в 
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перше міжвоєнне десятиліття. Найбільша кількість часописів — 31 
найменування — виходила у 1925 р.

Якщо порівняти дані про кількість видань, які започатковува-
лися щороку, і тих часописів, які продовжували у цей рік виходи-
ти, то бачимо, що максимальна кількість новостворених упродовж 
року видань — 15 назв — припадає на 1925 р., тоді як найбільша 
кількість часописів, продовжуваних із попередніх років — 17 назв, 
фігурує у 1926 р. Окрім того, кількість часописів, започатковуваних 
щороку, має менш виражений характер спадання або зростання, 
що властиве часописам, які продовжували виходити з попередніх 
років. Так, кількість часописів, які продовжувалися, чітко зростає 
упродовж 1919—1926 рр. і потроху спадає протягом 1927—1929 рр. 
Натомість кількість часописів, що почали виходити, коливається: від 
1919 р. до 1923 р. збільшується, у 1924 р. залишається такою ж, у 
1925 р. зростає, упродовж 1926—1927 рр. доволі різко зменшується, 
у 1928 р. знову дещо зростає, у 1929 р. зменшується.

Цікавим є і той факт, що протягом 1919—1924 рр. кількість 
нових часописів перевищувала кількість тих, які продовжувалися 
з попередніх років, а упродовж 1925—1929 рр. тенденція проти-
лежна — кількість видань із попередніх років перевищує кількість 
новозаснованих. Це свідчить, зокрема, і про те, що виходило досить 
багато тривалих солідних видань, запроваджених у попередні роки, 
які задовольняли потреби українців у друкованому слові, тож від-
повідно необхідність у нових періодичних друках була меншою. 
Окрім того, саме з другої половини 1920-х рр. зменшилися або й 
припинилися субсидії чеської влади українським науковим та куль-
турним організаціям, що й спричинило тенденцію до згортання їх 
діяльності, зокрема видавничої.

Наведені у таблиці дані свідчать про те, скільки часописів ви-
давалися кожного року, яка кількість їх була нова, а яка — продов-
жувалася з попередніх років. Повний перелік усіх найменувань 
періодичних видань за роками виходу наведено у додатку. Цей по-
річний реєстр періодичних видань, складений у хронологічній по-
слідовності, містить відомості (назва, місце та роки видавання) про 
всі часописи, які виходили того чи іншого року. Пресодруки, запо-
чатковані саме того року, виділені півжирним шрифтом, ті ж, які 
продовжували виходити із попередніх років, надруковані звичайним 
шрифтом.
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Періодичні видання української еміграції у ЧСР суттєво різни-
лися, зокрема, за тривалістю виходу: серед них були такі, які існу-
вали зовсім недовго, іншим вдавалося протриматися декілька років, 
ще деякі виходили упродовж значного проміжку часу — десять або 
й більше років. Кількісне вираження тривалості виходу часописів 
зібрано у виводі:
Період, протягом якого виходив часопис Кількість часописів

 У межах одного року    45
 Два роки     21
 Три роки     11
 Чотири роки      8
 П’ять років      2
 Шість років      2
 Сім років      2
 Вісім років      2
 Дев’ять років      1
 Десять років      1
 Одинадцять років     1
 Дванадцять років     1
 Чотирнадцять років     1
Отже, значна кількість періодичних видань (45 найменувань — 

майже 47%) виходили в межах одного року, протягом двох років 
існувало 21 видання (22%), упродовж трьох — 11 видань (близько 
12%). Цілком закономірним видається той факт, що із збільшенням 
періоду виходу кількість видань стає дедалі меншою: аби існувати 
тривалий час, потрібна була потужна фінансова та організаційна 
спроможність, якою мало хто із засновників часописів міг похвали-
тися. Отже, маємо 9 видань, що виходили від п’яти до десяти років, 
а десятилітній рубіж існування подолали 4 часописи*. Рекордсменом 
за тривалістю виходу є «Вісти Музею Визвольної Боротьби України» 
(Прага), які з’являлися протягом 14 років. Дванадцять років виходив 
«Комунікат управи ЦЕСУС-а» (Прага), 11 років видавався жур-
нал «Гуртуймося» (Прага), 10 років — журнал «Соціял-Демократ» 
(Подєбради).

* Щодо журналу «Вільне Козацтво», то наприкінці 1934 р. він продовжив виходити 
у Парижі, тому розглядаємо лише той період видання, коли воно друкувалося у 
Празі.
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Окрім років існування часописів, інтерес становить і загальна 
кількість виданих чисел, причому прямої залежності між трива-
лістю виходу видання і загальною кількістю чисел нема, оскільки 
періодичність пресодруків була різна. Відзначимо, що досить часто 
видавці не мали змоги дотримуватися задекларованої періодичності 
або влаштовували у виході видання перерви різної тривалості — від 
декількох тижнів (наприклад, під час літніх вакацій у студентських 
виданнях) до року чи й більше (так, часопис «Про Кубань» не ви-
ходив від лютого 1927 р. до вересня 1929 р. через брак фінансових 
засобів). Серед періодичних видань української еміграції були як 
такі, що припинялися після виходу першого ж числа, так і ті, що ви-
дали десятки чисел. Відомості про загальну кількість виданих чисел 
зібрано у виводі:

Загальна кількість чисел  Кількість видань
 Одне число     19
 2—4 числа     37
 5—9 чисел     18
 10—19 чисел     12
 20—29 чисел      5
 30—39 чисел      1
 40—49 чисел      1
 50 і більше      5
Таким чином, з-поміж усіх видань української еміграції у ЧСР 

найбільшу кількість (37 видань — майже 40%) становлять ті ча-
сописи, яких вийшло від 2 до 4 чисел. Одноднівки та видання, іс-
нування яких обмежилося одним числом, складають 19 (майже 
20%). Періодики, у яких було від 5 до 9 чисел, становлять 18 видань 
(близько 19%). У межах другої десятки чисел, вказаної у виводі, — 
12 видань. У третій десятці — 5 видань, по одному виданню — у 
четвертій і п’ятій десятці чисел. Тих, що перейшли рубіж 50 чи-
сел, було 5 видань. Найбільшу кількість чисел (145) мав двомов-
ний журнал «Вільне Козацтво» (беремо до уваги лише ті числа, 
що були надруковані у Празі). Інші рекордсмени з кількості чисел: 
«Студентський Вістник» — 94 числа, «Розбудова Нації» — 80 чи-
сел, «Нова Україна» — 60 номерів (ч. 1/2—7/8 за 1923 р. вийшли у 
Берліні, тому їх не враховуємо) і «Комунікат Управи ЦЕСУС-а» — 
52 числа. Вийшли також 43 числа часопису «Про Кубань», 39 — 
«Бюлетеню Українського Пресового Бюра в Ч.С.Р.».
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Отже, упродовж 1919—1929 рр. у Чехословаччині українська 
еміграції проводила багатогранну і ефективну видавничу діяльність, 
результатом якої стала майже сотня різноманітних періодичних 
видань. Найбільша кількість українських пресодруків припадає 
на 1925—1926 рр. Ці часописи були покликані виконувати інфор-
маційні, пропагандистські, культурні, наукові та освітні функції 
у середовищі українських емігрантів, а також поширювати серед 
європейської громадськості відомості про Україну. Різні за багатьма 
параметрами — від невеликої актуальної одноднівки до товстого 
багаторічного журналу, ці періодичні видання творили надзвичайно 
потужний пласт українського друкованого слова, яке поширювалося 
у всіх країнах проживання українців.
1. Животко А. Історія української преси / Аркадій Животко. — Мюнхен, 
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ний. — К., 1999. — 272 с.
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Додаток
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ

У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1919—1929 рр.): ПОРІЧНИЙ РЕЄСТР*
1919

Голос Табора (Німецьке Яблонне; Ліберець, 1919—1920)
Камедула (Німецьке Яблонне; Ліберець, 1919—1920)

* Півжирним виділено назви видань, які починалися цього року, звичайним шриф-
том — ті, що продовжувалися.
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1920
Голос Табора (Німецьке Яблонне; Ліберець, 1919—1920)
Камедула (Німецьке Яблонне; Ліберець, 1919—1920)
Український Скиталець (Ліберець; Йозефів; Відень, 1920—1922)
Український Стрілець (Ліберець; Німецьке Яблонне, 1920—1921)
Український Студент (Прага, 1920, 1922—1924)

1921
Боротьба ([Прага], 1921—1922)
Віхоть; Новий Віхоть (Прага, 1921—1922)
Громадський Вістник (Прага, 1921)
Правда ([Прага], 1921)
Український Скиталець (Ліберець; Йозефів; Відень, 1920—1922)
Український Стрілець (Ліберець; Німецьке Яблонне, 1920—1921)

1922
Боротьба ([Прага], 1921—1922)
Бюлетень організаційного комітету конгресу українського студентства 

(Прага, 1922)
Бюлетень Тимчасового Комітету Українського Демократичного Сту-

дентства з Великої України (Прага, 1922)
Віхоть; Новий Віхоть (Прага, 1921—1922)
Звідомлення оргкомітету групи поступової молоді УГА (Прага, 1922)
Комунікат Управи ЦЕСУС-а (Прага, 1922—1931, 1933—1934)
На чужині (Прага, 1922)
Нова Україна (Прага; Берлін, 1922—1928)
Передзіздовий бюлетень Марксівської Групи при Соц. Громаді ім. 

Драгоманова в Празі, Соц. Громади у Відні і Соц. Студ. Союзу 
Галичини (Прага, 1922)

Сатирикон (Прага, 1922)
Стерні (Прага, 1922)
Українська еміграція (Прага, 1922)
Українське Книгознавство (Подєбради, 1922)
Український Скиталець (Ліберець; Йозефів; Відень, 1920—1922)
Український Студент (Прага, 1920, 1922—1924)
Hlas ultačovaného Slovana: týdeník hájící zájmy ukrajincké emigrace (Гораж-

довіце; Сушіце, 1922—1923)
1923

Бюлетень Українського Громадського Видавничого Фонду (Прага, 
1923—1925)

Визволення (Відень; Прага, 1923)
Вістник С[оюза]. В[ідродження]. У[країнського]. С[тудентств].-а (Пра-

га, 1923)
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Дніпро (Прага, 1923)
Записки Української Академічної Громади при Українській Господар-

ській академії в ЧСР (Подєбради, 1923—1925)
Комунікат Економічного відділу ЦЕСУС-а (1923)
Комунікат Управи ЦЕСУС-а (Прага, 1922—1931, 1933—1934)
Кооперативний Альманах (Подєбради, 1923—1925)
Наша Спілка (Прага, 1923—1926)
Нова Україна (Прага; Берлін, 1922—1928)
Подєбрадка (Подєбради, 1923—1926)
Студентський Вістник (Прага, 1923—1931)
Україна, воля і честь: одноднівка «Січі» [Прага, 1923]
Український Медичний Вістник (Прага, 1923—1925)
Український Студент (Прага, 1920, 1922—1924)
Hlas Ukrajiny (Сушіце; Пісек, 1923)
Hlas ultačovaného Slovana (Гораждовіце; Сушіце, 1922—1923)

1924
Бюлетень Українського Громадського Видавничого Фонду (Прага, 1923—

1925)
Бюлетень Українського Пресового Бюра в Ч.С.Р. (Прага, 1924—1925)
Бюлетень Української Академічної Громади при У.Г.А. в Ч.С.Р. (По-

дєбради, 1924)
Вісник Селоспілки (Прага, 1924)
Вісти з політбюра Української Партії Соціялістів-Революціонерів та 

Української Радикальної Партії закордоном (Прага, 1924)
Життя (Прага, 1924—1926)
Журавлі (Брно, 1924)
За тиждєнь (Йозефів, 1924)
Записки Української Академічної Громади при Українській Господарській 

академії в ЧСР (Подєбради, 1923—1925)
Комунікат Управи ЦЕСУС-а (Прага, 1922—1931, 1933—1934)
Кооперативний Альманах (Подєбради, 1923—1925)
Національна Думка (Прага, 1924—1927)
Наша Громада (Подєбради, 1924—1926)
Наша Спілка (Прага, 1923—1926)
Нова Україна (Прага; Берлін, 1922—1928)
Подєбрадка (Подєбради, 1923—1926)
Селянська Справа (Прага, 1924—1925)
Студентський Вістник (Прага, 1923—1931)
Українське Життя (Подєбради, 1924—1927)
Український Медичний Вістник (Прага, 1923—1925)
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Український Студент (Прага, 1920, 1922—1924)
Чуєш: Сурми Заграли (Прага, 1924—1925)
Ukrajinský Union (Прага, 1924)

1925
Бюлетень студентської громади Українського педагогічного інституту 

ім. Драгоманова у Празі (Прага, 1925)
Бюлетень Українського Громадського Видавничого Фонду (Прага, 1923—

1925)
Бюлетень Українського Інституту Громадознавства в Празі (Прага, 

1925/1926)
Бюлетень Українського Пресового Бюра в Ч.С.Р. (Прага, 1924—1925)
Вісти Музею Визвольної Боротьби України (Прага, 1925—1938)
Голос України (Оломунець, 1925—1926)
Життя (Прага, 1924—1926)
Записки Української Академічної Громади при Українській Господарській 

академії в ЧСР (Подєбради, 1923—1925)
Комунікат Управи ЦЕСУС-а (Прага, 1922—1931, 1933—1934)
Кооперативний Альманах (Подєбради, 1923—1925)
Кооперативний Огляд (Прага, 1925)
Національна Думка (Прага, 1924—1927)
Наша Громада (Подєбради, 1924—1926)
Наша Спілка (Прага, 1923—1926)
Нова Україна (Прага; Берлін, 1922—1928)
Подєбрадка (Подєбради, 1923—1926)
Про Кубань (Информация; Информация о Кубани; Інформація про 

Кубань) (Прага, 1925—1927, 1929—1931)
Радіо (Прага, 1925)
Ранок (Прага, 1925—1927)
Селянська Справа (Прага, 1924—1925)
Соціял-Демократ (Прага, 1925)
Спудей (Прага, 1925—1926)
Студентський Вістник (Прага, 1923—1931)
Суспільство (Прага, 1925—1927)
Українське Життя (Подєбради, 1924—1927)
Український Вістник (Прага; Подєбради, 1925)
Український Медичний Вістник (Прага, 1923—1925)
Ха-Ха (Прага, 1925—1926)
Хроніка Українського Інституту Громадознавства в Празі (Прага, 1925)
Чуєш: Сурми Заграли (Прага, 1924—1925)
Bulletin du Departement des affaires étrangeres de l’Union nationale des 

associations d’etudiants d’Ukraine (CESUS) (Прага, 1925—1928)
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1926
Бюлетень Педагогічної секції студентів-радянців при Українській кни-

гозбірні-читальні імени Т. Шевченка в Празі (Прага, 1926)
Бюлетень Подєбрадського комітету для вшанування пам’яті С. Пет-

люри (Подєбради, 1926)
Бюлетень Українського Інституту Громадознавства в Празі (Прага, 1925/1926)
Бюлетень Українського Національного Музею-Архіву при Українсько-

му Інституті Громадознавства в Празі (Прага, 1926)
Вартовий (Прага, 1926—1927)
Вісти Музею Визвольної Боротьби України (Прага, 1925—1938)
Вісти Української Пластової Команди (Подєбради; Прага, 1926—1930)
Голос України (Оломунець, 1925—1926)
Інформаційний бюлетень Української Книгозбірні-читальні ім. Т. Шев-

ченка в Празі (Прага, 1926—1927)
Життя (Прага, 1924—1926)
Комунікат Управи ЦЕСУС-а (Прага, 1922—1931, 1933—1934)
Національна Думка (Прага, 1924—1927)
Наша Громада (Подєбради, 1924—1926)
Наша Спілка (Прага, 1923—1926)
Нова Україна (Прага; Берлін, 1922—1928)
Нове Життя (Прага, 1926—1927)
Подєбрадка (Подєбради, 1923—1926)
Про Кубань (Информация; Информация о Кубани; Інформація про Кубань) 

(Прага, 1925—1927, 1929—1931)
Ранок (Прага, 1925—1927)
Селоспілка (Подєбради, 1926)
Спудей (Прага, 1925—1926)
Студентський Вістник (Прага, 1923—1931)
Суспільство (Прага, 1925—1927)
Таборит (Луги; Туря Ремети, 1926—1927)
Українське Життя (Подєбради, 1924—1927)
Український Революціонер (Прага, 1926—1929)
Ха-Ха (Прага, 1925—1926)
Bulletin du Departement des affaires étrangeres de l’Union nationale des asso-

ciations d’etudiants d’Ukraine (CESUS) (Прага, 1925—1928)
1927

Бюлетень Українського Товариства Прихильників Книги в Празі 
(Прага, 1927)

Вартовий (Прага, 1926—1927)
Вісти Музею Визвольної Боротьби України (Прага, 1925—1938)
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Вісти Української Пластової Команди (Подєбради; Прага, 1926—1930)
Вістник Українського Робітничого Університету (Прага, 1927—1930)
Вольное Козачество=Вільне Козацтво (Прага, 1927—1934; Париж, 

1934—1939)
Державна Нація (Прага, 1927)
Інформаційний бюлетень Української Книгозбірні-читальні ім. Т. Шевчен-

ка в Празі (Прага, 1926—1927)
Книголюб (Прага, 1927—1932)
Комунікат Управи ЦЕСУС-а (Прага, 1922—1931, 1933—1934)
Національна Думка (Прага, 1924—1927)
Наш Край (1927—1928)
Нова Україна (Прага; Берлін, 1922—1928)
Нове Життя (Прага, 1926—1927)
Про Кубань (Информация; Информация о Кубани; Інформація про Кубань) 

(Прага, 1925—1927, 1929—1931)
Ранок (Прага, 1925—1927)
Студентський Вістник (Прага, 1923—1931)
Суспільство (Прага, 1925—1927)
Таборит (Луги; Туря Ремети, 1926—1927)
Українське Життя (Подєбради, 1924—1927)
Український Революціонер (Прага, 1926—1929)
Хвилі Кубані (Прага, 1927)
Bulletin du Departement des affaires étrangeres de l’Union nationale des asso-

ciations d’etudiants d’Ukraine (CESUS) (Прага, 1925—1928)
Ukrajinské národní právo (Брнo, 1927)

1928
Бюлетень Закордонного Бюра Української Радикальної Демократич-

ної Партії (Подєбради, 1928—1935)
Вісти Музею Визвольної Боротьби України (Прага, 1925—1938)
Вісти Української Пластової Команди (Подєбради; Прага, 1926—1930)
Вістник Українського Комітету в Ч.С.Р. (Прага, 1928)
Вістник Українського Національного Музею-Архіву при Українс. Ін-

ституті Громадознавства у Празі (Прага, 1928)
Вістник Українського Робітничого Університету (Прага, 1927—1930)
Вольное Козачество=Вільне Козацтво (Прага, 1927—1934; Париж, 1934—

1939)
Журнал Восьмої Кляси (Прага, 1928)
Книголюб (Прага, 1927—1932)
Комунікат Управи ЦЕСУС-а (Прага, 1922—1931, 1933—1934)
Кубанские Думы = Кубанські Думки (Прага, 1928)
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Молодий Агроном (Подєбради, 1928)
Наш Край (1927—1928)
Нова Україна (Прага; Берлін, 1922—1928)
Промінь (Прага, 1928)
Розбудова Нації (Прага, 1928—1934)
Студентський Вістник (Прага, 1923—1931)
Український Економіст (Подєбради, 1928—1930)
Український Революціонер (Прага, 1926—1929)
Шлях: Науки, Мистецтва, Політики (Прага, 1928)
Bulletin du Departement des affaires étrangeres de l’Union nationale des asso-

ciations d’etudiants d’Ukraine (CESUS) (Прага, 1925—1928)
1929

Бюлетень: Неперіодичний орган Української Громади «Едність» на Сло-
ваччині (Братислава, 1929—1930)

Бюлетень Закордонного Бюра Української Радикальної Демократичної 
Партії (Подєбради, 1928—1935)

Бюлєтень секретаріяту Головного політичного комітету Української 
партії соціялістів революціонерів (Прага, 1929)

Вісти Музею Визвольної Боротьби України (Прага, 1925—1938)
Вісти Української Пластової Команди (Подєбради; Прага, 1926—1930)
Вістник Народньої Української Ради (Прага, 1929, 1932)
Вістник Українського Робітничого Університету (Прага, 1927—1930)
Вольное Козачество=Вільне Козацтво (Прага, 1927—1934; Париж, 1934—

1939)
Гуртуймося (Прага, 1929—1939)
Книголюб (Прага, 1927—1932)
Комунікат Управи ЦЕСУС-а (Прага, 1922—1931, 1933—1934)
Кубанський Край (Прага, 1929—1933)
Про Кубань (Информация; Информация о Кубани; Інформація про Кубань) 

(Прага, 1925—1927, 1929—1931)
Розбудова Нації (Прага, 1928—1934)
Соціял-Демократ (Подєбради, 1929—1938)
Студентський Вістник (Прага, 1923—1931)
Український Економіст (Подєбради, 1928—1930)
Український Революціонер (Прага, 1926—1929)
Український Робітник (Прага, 1929—1930)
Bulletin du Comité аcadémique ukrainien près la Commission interna-

tionale de coopération intellectuelle de la Société des nations (Прага, 
1929—1931)


