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Охарактеризовано видавничу діяльність Львівської наукової бібліотеки 

ім. В. Стефаника АН УРСР за 1982–1985 рр. Проаналізовано всі видання 
бібліотеки того періоду. На архівних матеріалах ЛНБ ім. В. Стефаника 
продемонстровано методи і принципи підготовки видань бібліотеки 
до друку. 
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This article characterizes the publishing activity of the V. Stefanyk Lviv 
Scientific Library of the Ukrainian Academy of Sciences from 1982 to 1985. 
It analyzes all library publications of that period. The archived materials 
of the V. Stefanyk Lviv Scientific Library certify how library publications 
were prepared for print. 
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Охарактеризована издательская деятельность Львовской научной 
библиотеки им. В. Стефаника АН УССР за 1982–1985 гг. Проанализи-
рованы все издания библиотеки за данный период. На архивных мате-
риалах ЛНБ им. В. Стефаника продемонстрированы методы и принципы 
подготовки изданий библиотеки к печати. 
Ключевые слова: Львовская научная библиотека им. В. Стефаника, 

издательская деятельность, библиографический указатель, издательство. 
 
Впродовж 1982–1985 рр. робота Львівської наукової бібліотеки 

ім. В. Стефаника АН УРСР повністю підпорядковувалася «завданням 
комуністичного виховання трудящих у період «зрілого соціалізму 
та його переходу до комунізму» та, з іншого боку, — інтенсифікації 
усіх бібліотечних процесів з метою науково-інформаційного 
забезпечення науково-технічного прогресу в Україні» [6, с. 190]. 
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Це був період застою, що не могло не позначитися на тематиці 
тогочасних видань. Не були винятком і видання ЛНБ ім. В. Сте-
фаника АН УРСР∗. 

Про видавничу діяльність ЛНБ ім. В. Стефаника АН УРСР у 
1982–1985 рр. йдеться у публікаціях М. А. Вальо [6], Н. А. Риб-
чинської [36], Л. В. Головатої [8]  та ін. 

Мета статті — висвітлити видавничу діяльність бібліотеки у 
1982–1985 рр. і зробити тематико-типологічний аналіз її видань. 

До початку 1990-х років ідеологічне керівництво бібліотекою 
здійснювало бюро партійної організації бібліотеки, яке здебіль-
шого і визначало тематику її видань. В умовах пильного цензур-
ного нагляду за бібліотечними виданнями поряд із заідеологізо-
ваними працями науковцям бібліотеки вдавалося досліджувати 
наукові проблеми, публікувати статті та окремі видання науково-
дослідного характеру. У цей період директорами бібліотеки були 
Є. М. Стасюк (1973–1983) і М. В. Лізанець (до 1992 р.), завідувачем 
редакційно-видавничого відділу — М. Г. Вавричин. 

Протягом 1982–1985 рр. у ЛНБ ім. В. Стефаника вийшло друком 
32 видання (28 українською і чотири російською мовами), які 
умовно можна поділити на такі види:  

— збірники наукових праць; 
— інформаційно-бібліографічні щорічники; 
— ретроспективні бібліографічні покажчики за тематикою 

установ ЗНЦ АН УРСР;  
— покажчики, присвячені персоналіям (письменникам, худож-

никам, вченим, а також міжлітературним зв’язкам); 
— каталоги виставок; 
— покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність; 

проспекти видань ЛНБ ім. В. Стефаника. 
Від 1972 р. ЛНБ ім. В. Стефаника почала видавати збірники нау-

кових праць: спочатку як тематичні збірники, кожен з яких мав 
іншу назву, а від 1993 р. збірник почав виходити як періодичне 
видання під назвою «Записки Львівської наукової бібліотеки 
ім. В. Стефаника» (тепер — «Записки Львівської національної наукової 
бібліотеки України імені В. Стефаника»). Упродовж 1982–1985 рр. ви-
дано три тематичних збірники наукових праць: «Бібліотекознавство 
                      
∗ Тепер — Львівська національна наукова бібліотека України імені 
В. Стефаника. 
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та бібліографія» (1982), «Книгознавство та бібліографія» (1983), 
«Формування і використання бібліотечних фондів» (1984). 

Дирекція бібліотеки, члени вченої та редакційно-видавничої 
рад підготовці матеріалів для збірників наукових праць приді-
ляли велику увагу, ставилися до видання дуже серйозно і відпо-
відально. Так, аналізуючи статті, подані до збірника «Формування і 
використання бібліотечних фондів» (1984), на засіданні вченої 
ради директор бібліотеки Є. М. Стасюк підкреслив, що «Зміст 
цього випуску збірника наукових праць багатогранний, в ньому 
відображені і основні проблеми бібліотеки, формування і вико-
ристання фондів, висвітлюється досвід і деяких ділянок нашої 
роботи, розкриваються наші фонди для широкого кола читачів, 
цінними є наукові дослідження з бібліографознавства і книго-
знавства. Склад авторів в основному постійний, у наступні роки 
нам необхідно більше уваги приділяти роботі з молодими авто-
рами, ширше залучати нашу молодь до наукової роботи, до нау-
кових досліджень. А це нам дасть нових авторів» [27, арк. 16], а 
М. А. Вальо відзначила, що «Особливо цікавий розділ «Рукописні 
і книжкові фонди», в матеріалах якого розкриваються фонди біб-
ліотеки, вводяться у науковий обіг нові документальні матеріали 
з історії вітчизняної літератури, культури тощо» [27, арк. 16].  

У збірниках наукових праць за 1982–1985 рр. публікації відоб-
ражають основні напрями науково-дослідної роботи бібліотеки. 
У них немає суто ідеологічних статей. Низка публікацій присвячена 
книгознавчому аспекту, зокрема розкриттю унікальних книжкових 
фондів бібліотеки: розвідка Р. Біганського про збірку книг чеського 
етнографа Ф. Ржегоржа, яку він у кінці ХІХ ст. подарував біб-
ліотеці НТШ і яка тепер зберігається у фондах відділу україніки 
ЛННБ України ім. В. Стефаника як окрема колекція [2],  дослі-
дження М. А. Вальо про академіка М. Возняка, до якої додано 
неопубліковану рецензію вченого на фототипічне видання «Ру-
салки Дністрової» 1950 р. [3].  

Серед досліджень, присвячених розкриттю фондів відділу 
рукописів, цікавими є статті О. А. Купчинського про втрачені 
пергаментні грамоти міст і сіл Галичини ХІV — першої поло-
вини ХІХ ст. [22]  та П. Сіреджука про джерела до історії засе-
лення Прикарпаття в ХVІ–XVIII ст. [39].  
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У першій половині 1980-х років бібліотека значну увагу при-
діляла вивченню історії української бібліографії. Помітними у цьому 
плані були статті М. П. Гуменюка про бібліографів І. З. Бойка [9]  і 
К. О. Копержинського [11]. Також М. Гуменюк ґрунтовно дослідив 
українське періодичне видання з питань бібліографії і книго-
знавства «Бібліологічні вісті» (1923–1930) [10]. Історико-бібліо-
графічну статтю «Василь Стефаник у бібліографії» опублікувала 
Л. І. Ільницька [16].  

Збірники наукових праць бібліотеки готувалися до друку у 
видавництві «Наукова думка» (м. Київ) і вийшли досить великими 
накладами : «Бібліотекознавство та бібліографія» — 2400 примір-
ників, «Книгознавство та бібліографія» — 1900 примірників, «Фор-
мування і використання бібліотечних фондів» — 950 примірників. 

У 1982–1985 рр. бібліотека продовжувала видавати науково-
допоміжний поточний бібліографічний щорічник «Радянські Кар-
пати» (заідеологізована назва покажчика, яка не відповідала гео-
графічному визначенню регіону, була змінена лише у 1988 р. на 
«Українські Карпати»). Його випуск започатковано 1977 р. для 
«інформаційного забезпечення проблематики досліджень акаде-
мічних установ Західного наукового центру, а також інших вчених 
і спеціалістів для сприяння їм у вивченні актуальних питань 
соціально-економічного, науково-технічного, економічного і куль-
турного розвитку Карпатського регіону» [19, с. 342]. За цей період 
вийшло у світ три випуски, укладачами яких були: у 1982 р. — 
В. Г. Гетьманчук, Л. С. Діденко, Н. І. Кошик; у 1984 р. видано 
два випуски покажчика: перший уклали В. Г. Гетьманчук, Л. С. Ді-
денко, за участю І. Т. Бонішко і М. П. Дубовика, другий — 
Л. С. Діденко, Н. І. Кошик. Відповідальний редактор цього ви-
дання — академік Михайло Голубець, а наукову редакцію здійс-
нювали провідні львівські вчені кількох інститутів ЗНЦ АН УРСР, 
що значно підвищувало його науковий рівень. 

Доповідаючи на вченій раді про підготовку до друку шостого 
випуску бібліографічного покажчика «Радянські Карпати», його 
співукладач Н. І. Кошик зазначила: «У покажчик включено мо-
нографії, автореферати дисертацій, статті із журналів, збірників 
і наукових праць інститутів, матеріали конференцій, нарад, депо-
новані рукописи, вибірково статті із центральних, республіканських 
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і обласних газет. Структура покажчика аналогічна всім попереднім 
випускам» [26, арк. 9]. Цей покажчик актуальний до сьогодні, 
оскільки охоплює передгірні й гірські райони Львівської області, 
Закарпатську, Івано-Франківську та Чернівецьку області, які входять 
до «Карпатського єврорегіону» — міжнародної регіональної 
асоціації, утвореної в 1993 р. Усі покажчики «Радянські Кар-
пати» було надруковано накладом 300 примірників на ротапринті 
ЛНБ ім. В. Стефаника. 

У 1982–1985 рр. ЛНБ ім. В. Стефаника продовжує видавати 
щорічник (перший випуск побачив світ 1959 р.) «Зведений по-
кажчик періодичних видань зарубіжних країн, які одержали нау-
кові бібліотеки міста Львова в … році». За цей період видано 
чотири покажчики (13-16 випуски), в яких подано інформацію про 
періодичні видання (кирилицею та латинкою) Англії, Болгарії, 
Монголії, Польщі, Румунії, СРСР, США, Франції, Югославії, Швей-
царії та ін., які одержали найбільші бібліотеки Львова. Укладали 
покажчики бібліографи ЛНБ ім. В. Стефаника, Наукової бібліо-
теки Львівського державного університету ім. І. Франка і Львівської 
державної обласної наукової бібліотека ім. Ярослава Галана. Укла-
дачем від ЛНБ ім. В. Стефаника був один із найдосвідченіших 
українських бібліографів, знавець іноземних мов О. Д. Кізлик. 

Структура в усіх чотирьох випусках аналогічна: список бібліотек-
учасниць, їх адреси і телефони; перелік періодичних видань за-
рубіжних країн (кирилиця, латинка); систематичний покажчик; 
скорочення назв періодичних видань та установ; географічний 
покажчик. Видання мало великий попит у читачів, оскільки тоді 
користувачів інтернету було порівняно мало. Наклади перших трьох 
покажчиків — 300, а останнього — 250 примірників.  

Ще одним інформаційно-бібліографічним щорічником, який 
бібліотека видавала від 1980 р., був покажчик «Друковані праці 
наукових співробітників установ Західного наукового центру 
АН УРСР» (1983 р.), який уклали О. О. Яворська і Л. Я. Кужель. 
До нього включено літературу (монографії, статті з періодичних 
видань, автореферати дисертацій, матеріали наукових конференцій, 
симпозіумів, депоновані рукописи, рецензії) українською, росій-
ською, іншими мовами народів СРСР, а також матеріали за 1980 р., 
які не ввійшли до попереднього випуску. Структура покажчика 
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відповідала структурі ЗНЦ АН УРСР. У зборі матеріалу брали 
участь представники від кожної наукової установи, що забезпе-
чувало повноту матеріалів і науковий рівень видання. Допоміжні 
покажчики: алфавітний імен і книг, описаних під назвою; алфа-
вітний покажчик періодичних видань і видань, що продовжуються, 
в яких публікувалися праці наукових співробітників ЗНЦ АН УРСР. 
Надруковано покажчик на ротапринті ЛНБ ім. В. Стефаника накладом 
250 примірників. З часом кожна установа ЗНЦ видавала покаж-
чики праць своїх співробітників і потреба в такому виданні відпала. 

Для інформаційного забезпечення наукових установ Західного 
наукового центру АН УРСР (Інститут геології та геохімії горючих 
копалин, Інституту ботаніки, Інституту прикладних проблем ме-
ханіки і математики, Фізико-механічного інституту, Інституту 
суспільних наук — тепер Інститут українознавства ім. І. Крип’я-
кевича) тематика видань ЛНБ ім. В. Стефаника АН УРСР узго-
джувалася з керівництвом ЗНЦ і дирекціями інститутів. Науковими 
редакторами цих видань були вчені відповідного профілю. Значне 
місце у роботі бібліотеки у 1982–1985 рр. посідає ретроспективна 
бібліографічна інформація, яку відображено в численних бібліогра-
фічних виданнях науково-допоміжного характеру. У річному звіті 
про наукову роботу бібліотеки за 1982 р. зазначено, що «Вибір тем 
наукових праць, їх розробка та зміст тісно пов’язувався з практич-
ними завданнями бібліотеки по забезпеченню науково-інформаційних 
потреб вчених ЗНЦ АН УРСР і провідних спеціалістів» [14, арк. 25]. 

Публікація покажчика «Электронная микрофрактография ме-
таллов и сплавов» (1982, уклад.: Т. Є. Крупей; канд. техн. наук 
Ю. В. Зима), який підготували ЛНБ ім. В. Стефаника і Фізико-
механічний інститут ім. Г. В. Карпенка, спричинена актуальністю 
тематики ФМІ АН УРСР, у розробленні якої були зацікавлені вчені 
і спеціалісти вказаного профілю. У ньому подано вітчизняну і 
зарубіжну літературу (монографії, статті з журналів і збірників, 
матеріали конференцій і симпозіумів) з дослідження різних ас-
пектів проблеми руйнування конструкційних металевих матеріалів. 
Літературу у покажчику систематизовано у 17 тематичних розділах. 
До публікацій іноземними мовами подано переклади назв російською 
мовою. Допоміжний апарат складається з іменного покажчика і списку 
використаних періодичних видань із прийнятими скороченнями. 
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На засіданні науково-методичної ради при відділі бібліографії∗ 
Л. І. Ільницька зазначила, що це видання «є першим вузьким 
тематичним покажчиком, що свідчить про високий науковий 
рівень бібліотеки» [31, арк. 3]. 

Співробітниця відділу бібліографії О. Г. Бербека у 1984 р. уклала 
ретроспективний бібліографічний покажчик «Социальное управ-
ление». Він охопив літературу з теорії і методології соціального 
управління, соціального планування і прогнозування, практичних 
питань управління соціальними процесами і планування соціаль-
ного розвитку українською і російською мовами за 1976–1980 рр., 
а також частину матеріалів за 1975 р., які не ввійшли до поперед-
нього покажчика (1979 р., уклад.: О. Г. Бербека, Н. І. Олійник). 
Науковий редактор видання — кандидат економічних наук С. І. Вов-
канич. Виокремлено розділ «Бібліографія». Допоміжний апарат — 
іменний покажчик і список серійних видань, які включено до по-
кажчика. О. Г. Бербека, інформуючи вчену раду бібліотеки про 
підготовку покажчика, зазначила, що це «результат спільної праці 
співробітників відділу соціологічних проблем управління Львівського 
відділення Ін-ту економіки АН УРСР і нашої бібліотеки» [28, арк. 14]. 

1984 р. бібліотека видала бібліографічний покажчик «Львову — 
725 років», який уклали М. В. Кострова, Н. Г. Теребейчик та 
О. І. Хміль. Розділ «Львів у художній літературі» склала М. М. Ро-
жицька, науковий редактор і автор вступної статті — доктор 
історичних наук, професор М. К. Івасюта. Покажчик хронологічно 
продовжує аналогічне видання ЛНБ ім. В. Стефаника, присвячене 
700-річчю Львова (700 років міста Львова / Є. М. Лазеба, Т. О. Во-
робйова ; вступ. ст. і редакція доктора іст. наук М. К. Івасюти. — 
Львів, 1956. — 75 с.). На засіданні вченої ради співукладач Н. Г. Те-
ребейчик доповіла, що «В покажчику «Львову — 725 років» зіб-
рана література за 26 років з 1956 по 1981 роки. Він включає в 
основному книги, статті з наукових збірників і серійних видань, 
автореферати докторських і кандидатських дисертацій, бібліогра-
фічні покажчики, важливіші статті з журналів і газет українською 
                      
∗ Спочатку ця рада називалася науково-методичною радою при відділі 
бібліографії ЛНБ ім. В. Стефаника, а від 11 липня 1985 р. на пропо-
зицію завідувача редакційно-видавничого відділу М. Г. Вавричин — 
науково-бібліографічною радою бібліотеки [35, арк. 20]. 
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та російською мовою. Окремо виділені матеріали до 725-річчя 
Львова. Художня література подана з 1940 р. Покажчик нараховує 
3 141 позицію» [28, арк. 15]. Покажчик було розглянуто на науково-
методичній раді при відділі бібліографії. Зокрема, С. П. Костюк 
зауважив, що «структура покажчика не зовсім вдала. Багато пов-
торень. Багато дрібного матеріалу, а пропущені цікаві матеріали, 
зокрема автори з енциклопедій» [14, арк. 25]. Завідувач редакційно-
видавничого відділу М. Г. Вавричин відзначила, що «це дуже 
об’ємний покажчик, кожен розділ може бути самостійною темою. 
Необхідно чітко розмежувати матеріали по розділах» [34, арк. 9].  

Матеріал у покажчику систематизовано у шести основних роз-
ділах з чітким ідейно-політичним спрямуванням: В. І. Ленін про 
Львів; Львів у документах та рішеннях КПРС і Радянського уряду; 
Загальні матеріали про Львів; Історія Львова з найдавніших часів 
до возз’єднання західноукраїнських земель з Українською РСР у 
складі Союзу РСР; Історія Львова в радянський період; Львів у 
художній літературі. Ці розділи мають чотириступеневу рубри-
кацію. Матеріал, а це виключно радянські публікації, був зіб-
раний в основному з літописів друку, частково — з окремих 
книжкових і періодичних видань. Посібник містить алфавітний 
покажчик авторів, назв книг і статей, описаних під заголовком. 
Покажчик надруковано накладом 300 примірників на ротапринті 
ЛНБ ім. В. Стефаника. 

У 1982–1985 рр. у бібліотеці тривало дослідження питань ук-
раїнської літератури, зокрема бібліографії літературних персоналій 
і вчених, та висвітлення міжлітературних взаємин. 1982 р. М. А. Вальо 
уклала бібліографічний покажчик «Ярослав Галан» (1902–1949): 
до 80-річчя від дня народження письменника. На засіданні вченої 
ради ЛНБ ім. В. Стефаника укладач зауважила, що «Львівська нау-
кова бібліотека ім. В. Стефаника першою звернулась до бібліо-
графування творчості Я. Галана, видавши ще в 1952 р. рекомен-
даційний, і в 1956 р. науково-допоміжний бібліографічні покажчики. 
Дане видання зумовлене не лише підготовкою до важливої дати — 
80-річчя з дня народження Я. Галана, але й потребами вивчення 
його творчості…» [26, арк. 10]. 

Бібліографічний покажчик охоплює літературу за 1927–1981 рр., 
включаючи матеріали попередніх покажчиків. До наукового обігу 
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введено «велику кількість виявлених і досліджених за останні десяти-
річчя фактів з життя і літературної діяльності письменника» [5, с. 3]. 

Передмову «Галан живе, Галан бореться» до покажчика написав 
завідувач Львівського літературно-меморіального музею Ярослава 
Галана, заслужений діяч культури УРСР Л. В. Ступницький, також 
вміщено статтю П. Козланюка, написану до видання 1956 р. Ма-
теріал систематизовано у трьох розділах. До першого включено 
твори Я. Галана українською, російською і польською мовами; 
до другого — переклади російською та іншими мовами народів 
СРСР, а також іноземними мовами; до третього — літературу 
про життя і творчість Я. Галана. Вперше подано документальні 
й хронікальні матеріали до біографії письменника і спогади про 
нього, виділено матеріали про вшанування пам’яті Ярослава Га-
лана. Республіканські бібліотеки союзних та автономних рес-
публік СРСР на прохання ЛНБ ім. В. Стефаника допомогли виявити 
переклади творів письменника мовами народів СРСР. До бібліо-
графії додано список псевдонімів Я. Галана, іменний покажчик і 
список використаних періодичних видань. 

На засіданні науково-методичної ради при відділі бібліографії 
М. А. Вальо зазначила, що «труднощі у роботі були: попередній 
покажчик був неповний, прийшлось все збирати заново. Труднощі 
були при систематизації матеріалу. Прийшлось пересистемати-
зовувати матеріал так, щоб всі твори були в одному розділі, а лі-
тература про нього — в наступному розділі» [32, арк. 5].  

У річному звіті про наукову роботу бібліотеки за 1982 р. на-
голошено: «Позитивну оцінку вчених та спеціалістів одержав біб-
ліографічний покажчик «Ярослав Галан» (22,1 др. арк.), який вийшов 
друком до 80-річчя з дня народження письменника» [14, арк. 27]. 
Видання надруковано на ротапринті ЛНБ ім. В. Стефаника нак-
ладом 500 примірників. 

На це видання опубліковано низку схвальних рецензій. Так, у 
рецензії «Нащадкам у спадок» завідувач відділу рукописів ЛНБ 
ім. В. Стефаника Є. Є. Кравченко зазначив, що «нова праця ко-
рінним чином відрізняється від попередніх як повнотою матеріалів, 
так і їх впорядкуванням» [21]. У рецензії «Все — про публіциста» 
цього ж автора відзначено, що «Новий бібліографічний покажчик, 
підготовлений щойно до ювілею письменника, відрізняється від 
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попередніх як повнотою матеріалів, так їх організаційною струк-
турою» [20]. П. Довгалюк у рецензії «Відомий і маловідомий Галан» 
зауважив, що «Краще було б зафіксувати в окремому розділі все напи-
сане польською мовою і відповідно висвітлити цю сферу творчих 
інтересів письменника», а також, що «Слід було б діяльність Галана-
радіокоментатора детально висвітлити в окремому розділі» [13].  

Науковці бібліотеки постійно присвячували свої дослідження 
постаті Василя Стефаника та його творчій спадщині. Так, у збір-
нику наукових праць був розділ «Стефаниківські читання», було 
організовано виставки та укладено бібліографічні покажчики. 

У 1985 р. до 115-річчя від дня народження Василя Стефаника 
Л. І. Ільницька підготувала покажчик «Василь Стефаник», в якому 
подано літературу за 1961–1981 рр. — «період найбільш інтен-
сивного вивчення творчої спадщини В. Стефаника» [25, с. 114]. 
Це хронологічне продовження бібліографічного покажчика, який 
вийшов друком у 1961 р. і включав літературу за 1898–1960 рр.  

На засіданні науково-методичної ради при відділі бібліографії 
укладач Л. І. Ільницька наголосила на «складності схеми персо-
налії, про великий допоміжний апарат, який буде доданий до по-
кажчика. Робота велась в тісному контакті з науковим редак-
тором Ф. Погребенником» [33, арк. 7]. 

Уся література, а це 880 позицій, згрупована у двох розділах — 
твори В. Стефаника та література про його життя і творчість. 
В. Полєк у рецензії «Василь Стефаник мовою бібліографії» заз-
начив, що у покажчику «з’явилася рубрика «Художні твори, при-
свячені В. Стефанику», а в науковому апараті — «Тематичний 
покажчик» — Л. І. Ільницька не тільки описала всі рецензії під 
певною позицією, а й подала їх під відповідним роком із поси-
ланням до першого опису… Крім бібліографічного опису перекладів 
творів письменника різними мовами, бібліограф також розкрила 
їх назви в оригіналі», укладач «не просто продовжує покажчик 
«Василь Стефаник» 1961 року, а пропонує свою наукову подачу 
виявленого матеріалу» [25, с. 114]. Окремі видання та публікації 
творів В. Стефаника подано в такій послідовності: українською 
мовою, переклади російською мовою, мовами народів СРСР та 
іноземними мовами. Літературу про письменника у межах кожного 
року розміщено за алфавітом авторів (спочатку вітчизняні матеріали 
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(монографії, збірники статей, автореферати дисертацій, тези до-
повідей, статті з періодичних видань), а потім зарубіжні видання, 
зрозуміла річ — лише прогресивні, бо інших цензура не про-
пустила б). Розписано зміст окремих видань. Більшість матеріалів 
анотовано. «Із матеріалів другого розділу «Література про життя 
і творчість», — зазначив В. Полєк, — дізнаємося, що протягом 
1961–1981 років появилося унікальне видання «Василь Стефаник у 
критиці та спогадах» (1970), праці Н. Жук, В. Костащука (вдруге), 
В. Лесина і Ф. Погребенника, збірник документів і матеріалів 
«Співець знедоленого селянства : Відзначення  сторіччя від дня 
народження Василя Стефаника» (1974), семінарій «Василь Сте-
фаник» (1979), численні статті і дослідження у збірниках і періо-
диці» [25, с. 114]. До покажчика складено допоміжний апарат: 
покажчик назв творів в оригіналі; покажчик перекладів творів за 
мовами (російською, мовами народів СРСР, іноземними мовами); 
тематичний покажчик; іменний покажчик; покажчик використаних 
періодичних видань. Це видання надруковано великим накладом — 
2000 примірників у Нестеровській (Жовківській) міській друкарні. 

П. Г. Баб’як у рецензії «Співець селянської долі» зазначив, 
що «значну кількість видань та зарубіжних публікацій в даному 
покажчику описано за примірниками з особистої бібліотеки відо-
мого дослідника творчості В. Стефаника доктора філологічних 
наук Ф. П. Погребенника» [1].  

У 80-х роках працівники бібліотеки продовжували видавати 
персональні покажчики, присвячені українським вченим. Так, до 
ІХ Міжнародного з’ їзду славістів у Києві (вересень 1983 р.) поза 
планом підготовлено покажчик «Марія Миколаївна Мольнар-
Мундяк (1928–1958)», присвячений вченому-славісту (уклад. 
М. Вальо, 1983). У вступному слові до покажчика член-кореспондент 
АН УРСР Г. Д. Вервес зауважив, що «Львівська наукова бібліо-
тека ім. В. Стефаника АН УРСР продовжує цією книжечкою вельми 
велику справу — популяризацію наукового доробку вчених, які 
своїм ентузіазмом, старанністю, науковою сумлінністю сприяли 
утвердженню і розвиткові радянського слов’янознавства» [7, с. 3]. 
У покажчику представлено друковані праці вченої; збірники, ви-
дані за участю М. Мольнар-Мундяк; матеріали про життя та нау-
кову діяльність ученої; бібліографічні покажчики, в яких згадано 
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М. Мольнар-Мундяк. До видання складено іменний покажчик. 
Надруковано видання на ротапринті ЛНБ ім. В. Стефаника нак-
ладом 200 примірників. 

Ще одним виданням, присвяченим українським вченим, є біб-
ліографічний покажчик «Ігор Рафаїлович Юхновський» (1985 р., 
укладачі: Н. Я. Гривнак, О. О. Яворська), присвячений 60-річчю 
від дня народження вченого, керівника Львівського відділення 
«Статистична фізика» Інституту теоретичної фізики АН УРСР, 
заступника голови ЗНЦ АН УРСР академіка АН УРСР. Перед-
мову до видання написали доктор фізико-математичних наук 
професор М. Ф. Головко, кандидати фізико-математичних наук 
М. В. Ваврух, М. П. Козловський і Ю. К. Рудавський. Після перед-
мови подано основні дати життя і діяльності І. Р. Юхновського. 
У покажчику за хронологією подано друковані праці І. Юхнов-
ського за 1952–1985 рр. У межах року позиції розміщено за алфа-
вітом назв окремих видань, статей із періодичних видань, збірників 
українською, російською та іноземними мовами. У кінці кожного 
року названо роботи, які редагував і рецензував І. Р. Юхновський. 
Окремими розділами подано наукові праці, в яких є посилання 
на роботи вченого, а також матеріали про його життя і діяльність. 

Фактично у структурі цього покажчика вперше виділено розділ 
із посиланнями на праці вченого, оскільки це свідчить про ва-
гомість його досліджень. 

Покажчик оснащено допоміжним апаратом: алфавітним покаж-
чиком назв друкованих праць І. Р. Юхновського, алфавітним покаж-
чиком праць, які редагував і рецензував учений, покажчиком 
співавторів та іменним покажчиком. Видання надруковано на 
ротапринті ЛНБ ім. В. Стефаника накладом 500 примірників. 

У «Короткій довідці про покажчик», яку на засіданні вченої ради 
ЛНБ ім. В. Стефаника подала співукладач Н. Я. Гривнак, зазначено, 
що «Принцип відбору літератури до покажчика, його структура, 
розташування матеріалу відповідають в основному вимогам до біо-
бібліографічних покажчиків вчених, яких дотримується видавництво 
«Наукова думка» в серії «Біобібліографія вчених УРСР» [30, арк. 25]. 

Впродовж 1982–1985 рр. ЛНБ ім. В. Стефаника продовжувала 
досліджувати рукописні матеріали і рідкісні видання. Так, 1983 р. 
видано покажчик «Юрій Дрогобич», який підготували працівники 
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Інституту суспільних наук АН УРСР (Я. Д. Ісаєвич) та Львівської 
наукової бібліотеки ім. В. Стефаника (М. Г. Вавричин) до 500-річчя 
виходу першої друкованої книги українського автора. Йдеться 
про книгу «Прогностична оцінка поточного 1483 року магістра 
Юрія Дрогобича з Русі, доктора філософії і медицини Болон-
ського університету», видану латинською мовою в Римі 1483 р. 
у друкарні Е. Зільбера. Дотепер збереглося лише два її примір-
ники — у Краківському національному музеї та бібліотеці Тю-
бінгенського університету (Німеччина). Книга має 20 сторінок, 
передмова віршована. У ній вперше в друкованій літературі зга-
дуються міста Львів, Дрогобич, Феодосія, Вільнюс, Москва. 

У бібліографічному покажчику зібрано відомості про праці 
Ю. Дрогобича, а також присвячені йому наукові видання, літе-
ратурні й мистецькі твори. Матеріал згруповано у чотирьох роз-
ділах: опис праць і листів Ю. Дрогобича; література про життя і 
наукову діяльність Ю. Дрогобича; Юрій Дрогобич у художній 
літературі і театрі; Юрій Дрогобич в образотворчому мистецтві. 
Літературу подано українською, російською, латинською, італій-
ською, німецькою і польською мовами. 

У першому розділі подано докладний книгознавчий опис рід-
кісної друкованої праці Юрія Дрогобича «Iudicium pronosticon». 
У виданні є два додатки: репродукція твору Юрія Дрогобича 
«Iudicium pronosticon»; хроніка життя і діяльності Ю. Дрогобича. 
До видання складено іменний покажчик. Обкладинку виконав 
Т. М. Чорноус. Видання надруковано на ротапринті ЛНБ ім. В. Сте-
фаника накладом 500 примірників.  

Редактор республіканського видавництва «Каменяр» З. Суходуб 
у рецензії на це видання зазначив, що «Є підстави твердити, що 
лекції Ю. Дрогобича відвідував Миколай Коперник, який саме в 
цей час вчився в [Краківському] університеті і вивчав ці пред-
мети» [40]. Ювілей виходу «Прогностичної книги…» Ю. Дрогобича 
у ЛНБ ім. В. Стефаника було відзначено на науково-теоретичному 
семінарі з питань книгознавства й історії бібліотечної справи, на 
якому завідувач редакційно-видавничого відділу ЛНБ ім. В. Сте-
фаника М. Г. Вавричин виступила з ґрунтовним оглядом літера-
тури про Ю. Дрогобича. Також у бібліотеці було організовано 
виставку, на якій експонувалися «численні книги, в яких йдеться про 
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вченого з Дрогобича, зокрема видання першої половини минулого 
століття, історична повість Ярослава Ісаєвича «Юрій Дрогобич», 
що вийшла у серії «Життя славетних», книга новел «Дрогобицький 
звіздар» Ніни Бічуї, знімок із зображенням нашого славетного 
земляка роботи скульптора Євгена Дзиндри» [40] . Покажчик, 
як стверджує один із авторів публікацій про Юрія Дрогобича 
Я. Матвіїшин, «і понині не втратив своєї актуальності» [23, с. 489]. 

До 400-річчя смерті Івана Федорова у ЛНБ ім. В. Стефаника 
побачило світ видання «Первопечатник Иван Федоров: описание 
изданий и указатель литературы о жизни и деятельности» (1983). 
Укладачі: доктор історичних наук Є. Л. Немировський, М. В. Га-
лушко, О. Д. Кізлик. Передмову до видання написав доктор істо-
ричних наук Я. Д. Ісаєвич. Обкладинка художника В. Забродіна. 
Покажчик містить такі розділи: опис видань І. Федорова; літера-
тура про життя і діяльність І. Федорова; іменний покажчик. Опис 
видань склав професор, доктор історичних наук Є. Л. Немиров-
ський (Всесоюзна книжкова палата), бібліографічний покажчик 
літератури про Івана Федорова — О. Д. Кізлик і М. В. Галушко. 
Оскільки літературу про І. Федорова вже було зібрано в покаж-
чиках А. О. Лебедянської і Є. Л. Немировського, то це видання 
охоплює літературу за 1975–1983 рр. У ньому є п’ять ілюстрацій 
на крейдяному папері з книжок Івана Федорова. В анонсі жур-
налу «Жовтень» про вихід цього видання зазначено, що «Сьогодні 
відомі місця зберігання понад 550 примірників федоровських 
видань. Найбільше їх у Росії і на Україні, окремі примірники в 
Білорусії, Литві, за кордоном» [12]. Це видання надруковано на 
ротапринті ЛНБ ім. В. Стефаника накладом 700 примірників. 

1984 р. О. О. Дзьобан і С. С. Кіраль уклали покажчик праць 
українського історика, етнографа, економіста, публіциста, літе-
ратурознавця, громадського діяча Остапа Терлецького. До пер-
соналії були включені не лише друковані, а й рукописні матеріали. 
У перших двох розділах систематизовано опубліковані наукові та 
публіцистичні твори О. Терлецького і літературу про його життя 
і діяльність. У трьох останніх подано невідомі матеріали про життя 
і творчість ученого. В розділі «Рукописні матеріали» подано опис 
статей, наукових розвідок, перекладів, поетичних і фольклорних 
творів О. Терлецького. Матеріал у покажчику розміщено так, що 
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кожен наступний розділ доповнює попередній. Окремо подано лис-
тування — понад 70 листів О. Терлецького та листів до нього. В ос-
танньому розділі зібрано матеріали до біографії — про арешти, ув’яз-
нення, переслідування вченого. «У всіх розділах і підрозділах, крім 
листування, — зазначив на засіданні вченої ради О. О. Дзьобан, — 
укладачі дотримувались хронікального порядку розташування 
матеріалів. Кореспонденцію розміщено в алфавітному порядку 
адресатів, а листи кожного автора в хронологічному порядку. 
Допоміжний апарат видання складається з алфавітних покажчиків: 
іменного, періодичних видань, списку вживаних скорочень. До по-
кажчика включені ілюстрації автографів, документів та видань 
О. С. Терлецького» [29, арк. 31]. Видання віддруковано на рота-
принті ЛНБ ім. В. Стефаника накладом 400 примірників. 

У рецензії на це видання науковий співробітник тодішнього 
Інституту суспільних наук АН УРСР, кандидат історичних наук 
В. Парубій зазначив, що укладачі «зробили важливу справу, 
вперше так ретельно і повно описавши всю творчу спадщину, 
літературу й архівні матеріали про життя та суспільно-політичну 
діяльність О. Терлецького. При цьому автори доцільно зосере-
джують основну увагу на виявленні невідомих або маловідомих 
документів, фактів» [24].  

На прохання Львівського відділення Спілки письменників Ук-
раїни до 60-річчя від дня народження українського радянського 
письменника Георгія Книша 1982 р. Товариство книголюбів УРСР 
та первинна організація Товариства книголюбів при ЛНБ ім. В. Сте-
фаника АН УРСР видали бібліографічний покажчик, присвячений 
письменникові, який уклала І. М. Вершиніна. Вступну статтю на-
писав фронтовий побратим Г. Книша — поет М. З. Романченко. 
Матеріал до покажчика зібрано за 1940–1982 рр. і розміщено у 
трьох основних розділах. Перший охоплює окремі видання пое-
тичних і прозових творів, їх публікації у періодиці, тематичних 
збірниках, другий — переклади творів Г. Книша, у третьому відоб-
ражено літературу про життєвий і творчий шлях письменника. 
Окремо подано бібліографічні та довідкові матеріали, в яких є 
згадки про Г. Книша. Допоміжний апарат — покажчик псевдо-
німів письменника та іменний покажчик. Видання надруковано 
на ротапринті ЛНБ ім. В. Стефаника накладом 200 примірників. 
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Покажчик «Микола Ільницький» (1984), присвячений 50-річчю 
від дня народження відомого українського критика, поета і пе-
рекладача, став «черговим випуском своєрідної серії персональних 
бібліографічних покажчиків, присвячених письменникам, вченим, 
художникам нашого району, зокрема Львова, видання якої нашою 
бібліотекою знаходить широкий відгук і схвалення», — зазна-
чила М. А. Вальо на засіданні вченої ради ЛНБ ім. В. Стефаника 
[29, арк. 30]. Уклала покажчик Л. І. Ільницька (Л. І. Бабич). Перед-
мову до видання написав Р. Лубківський. Матеріал у покажчику 
згруповано в чотирьох розділах: твори М. Ільницького, куди ввійшли 
окремі видання (критика, поезія, переклади, фольклорні записи) 
та публікації (літературно-критичні статті, рецензії, поезії, пое-
тичні переклади М. Ільницького, нариси, кореспонденції, записи 
народних пісень), упорядкування, література про письменника, 
хронікальні матеріали. До покажчика складено іменний перелік 
прізвищ. Наклад видання (200 примірників) віддруковано на ро-
тапринті ЛНБ ім. В. Стефаника. 

Впродовж 1982–1985 рр. науковці ЛНБ ім. В. Стефаника АН УРСР 
продовжували досліджувати міжлітературні зв’язки. 1983 р. для 
«виявлення ресурсів галузевої бібліографії в інформаційному за-
безпеченні згаданої проблеми на базі книжкових фондів Львівської 
наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР» [4]  М. А. Вальо 
до ІХ Міжнародного з’ їзду славістів у Києві уклала покажчик 
«Матеріали до бібліографії бібліографій зв’язків української лі-
тератури з літературами зарубіжних слов’янських країн». Зібраний 
матеріал укладач згрупувала в чотирьох розділах: 1) основопо-
ложники марксизму-ленінізму про літературу і мистецтво; 2) бі-
жуча бібліографічна інформація. СРСР. УРСР; 3) ретроспективні 
загальні та персональні бібліографічні покажчики. СРСР. УРСР; 
4) зв’язки української літератури з літературами окремих зару-
біжних слов’янських країн (болгарською, польською, чеською, 
словацькою, літературами народів Югославії). До видання до-
дано іменний покажчик. Наклад видання — 200 примірників — 
надруковано на ротапринті ЛНБ ім. В. Стефаника.  

У тому ж 1983 р. вийшов бібліографічний покажчик «Марко 
Вовчок у колі сучасників» (уклала Л. І. Ільницька у співпраці з 
онуком письменниці Б. Б. Лобачем-Жученком) до 150-річчя від дня 
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народження письменниці. До покажчика включено «матеріали про 
творчі зв’язки письменниці з її сучасниками, в першу чергу з ви-
датними українськими і російськими письменниками, прогресив-
ними культурними діячами зарубіжних країн: публікації доку-
ментів, монографії, статті з періодичних видань, автореферати 
дисертацій, тези доповідей наукових конференцій» [17, с. 3]. 

Матеріал у покажчику згруповано у чотирьох розділах: Марко 
Вовчок в суспільно-політичному житті і літературному процесі 
другої половини ХІХ ст., Марко Вовчок і українська література, 
Марко Вовчок і російська література, Марко Вовчок і зарубіжна 
література; у межах розділів — у тематичних рубриках та персо-
наліях. Як зазначили укладачі, «Основу покажчика складають 
дослідження радянських літературознавців, статті сучасників Марка 
Вовчка про її творчість, а також листування письменниці. З до-
революційних публікацій подаються ті, які містять багатий фак-
тичний матеріал з даного питання. Вибірково подані публікації 
зарубіжної преси» [17, с. 3]. До видання складено іменний по-
кажчик. Наклад видання (500 примірників) віддруковано на ро-
тапринті ЛНБ ім. В. Стефаника. 

Для допомоги лекторам, пропагандистам, викладачам атеїзму, 
студентам і бібліотекарям у проведенні науково-атеїстичної роботи 
працівники ЛНБ ім. В. Стефаника О. М. Мартинова і Н. Г. Тере-
бейчик склали бібліографічний покажчик «Актуальні проблеми 
наукового атеїзму і релігії» (1982). У покажчику, який мав чітке 
пропагандистське призначення, зібрано матеріали з цієї теми 
українською і російською мовами — книги, статті зі збірників за 
1969–1982 рр. Наклад видання — 300 примірників — надруковано 
на ротапринті ЛНБ ім. В. Стефаника.  

Упродовж 1982–1985 рр. у ЛНБ ім. В. Стефаника видано два 
каталоги виставок. Схвальні відгуки читачів викликала виставка, 
присвячена В. Стефаникові. Один із каталогів — «Стефаникіана» 
(з матеріалів Федора Погребенника) — 1982 р. уклала О. В. Кан-
чалаба. Матеріали для виставки в ЛНБ ім. В. Стефаника надав 
старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шев-
ченка, доктор філологічних наук Ф. П. Погребенник з особистої 
колекції. На виставці було представлено також матеріали, які 
Ф. П. Погребенник подарував бібліотеці. Як зазначено у передмові, 
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«Матеріал розташований у тематичних рубриках, які висвітлюють 
важливі аспекти життя і творчості видатного письменника, розкри-
вають значення його самобутньої художньої спадщини…» [18, с. 3]. 
На виставці було виокремлено матеріали, які стосуються зв’язків 
В. Стефаника зі Львовом. Каталог виставки надруковано накладом 
200 примірників на ротапринті ЛНБ ім. В. Стефаника. 

Друге видання присвячене 40-річчю перемоги радянського на-
роду у Великій Вітчизняній війні. До цієї дати у ЛНБ ім. В. Сте-
фаника позапланово підготовлено книжково-ілюстративну виставку 
«Народна гвардія імені Івана Франка», яка відкрила цикл вис-
тавок, присвячених ювілею. Каталог виставки уклали О. В. Кан-
чалаба і М. І. Дармограй. Основну частину матеріалів, представ-
лених на виставці, з особистого архіву надав член «Народної гвардії 
імені Івана Франка» М. І. Дармограй, який також написав перед-
мову до видання. Матеріали у каталозі поділено відповідно до 
тогочасних ідеологічних настанов на такі розділи: КПРС — натх-
ненник і організатор перемоги радянського народу у Великій 
Вітчизняній війні; друковані матеріали про діяльність «Народної 
гвардії імені Івана Франка»; фотографічні матеріали до історії 
«Народної гвардії імені Івана Франка». До видання складено 
іменний покажчик. Наклад каталогу — 250 примірників — на-
друкований на ротапринті ЛНБ ім. В. Стефаника. 

У 1980-х роках продовжено практику науково-дослідницької 
роботи, в якій відтворено історію Львівської наукової бібліотеки 
ім. В. Стефаника АН УРСР. До 40-річчя бібліотеки видано третє 
видання (перше — 1961 р. (література за 1940–1961 рр.); друге — 
1965 р. (література за 1940–1965 рр.), укладачем обох покажчиків 
був О. П. Кущ) бібліографічного покажчика «Львівська наукова 
бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР (1940–1980 рр.) : покажчик 
видань бібліотеки та літератури про її діяльність» (1982, уклад.: 
О. П. Кущ, Л. П. Квятковська). Директор бібліотеки Є. М. Стасюк 
у вступній статті проаналізував діяльність Львівської наукової 
бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР за 40 років. Матеріал у 
покажчику подано у двох розділах: видання бібліотеки (бібліо-
графічні покажчики та наукові праці; методичні та інструктивні 
матеріали) та література про бібліотеку. Публікації працівників біб-
ліотеки поза її межами не винесено в окремий розділ. До видання 
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складено алфавітний покажчик видань бібліотеки та іменний по-
кажчик. Видання надруковано в Нестеровській (тепер — Жов-
ківська) міській друкарні накладом 1000 примірників. 

Протягом 1982–1985 рр. видано два плани-проспекти видань 
бібліотеки: 1983 р. — на 1983–1984 рр.; 1985 — на 1985–1986 рр. 
В кінці проспектів надруковано два бланки-замовлення, за якими 
можна було замовити видання ЛНБ ім. В. Стефаника. Бібліотекам, 
з якими укладено договір з обміну літературою, один примірник 
видань ЛНБ ім. В. Стефаника АН УРСР надавали безкоштовно. 
Плани-проспекти надруковано накладами 800 примірників на ро-
тапринті ЛНБ ім. В. Стефаника. 

Аналізуючи видавничу діяльність ЛНБ ім. В. Стефаника за 
1982–1985 рр., слід зауважити, що у підготовці видань велику 
допомогу укладачам надавала науково-методична рада, яка пра-
цювала при науково-бібліографічному відділі й об’єднувала біб-
ліотечних спеціалістів різних підрозділів. 

У річному звіті про наукову роботу бібліотеки за 1982 р. 
зазначено, що «з метою підвищення ідейно-методичного рівня 
бібліографічних видань та покращення їх якості, на засіданнях 
ради обговорювались і рекомендувались для розгляду на Вченій 
раді бібліографічні покажчики, укладені як працівниками науково-
бібліографічного відділу, так і працівниками інших відділів 
бібліотеки» [14, арк. 28].  

На засіданні ради заступник директора з наукової роботи 
Г. В. Муріна зазначила, що «рада відновлена з 1 вересня 1981 р. 
Основна мета — підвищення якості бібліографічних видань: 
ідейно-політичного рівня, фахового рівня. Методична рада при 
відділі бібліографії рекомендує на вчену раду роботи. Члени 
ради повинні рецензувати покажчики, давати рекомендації... Не-
залежно від того, який відділ буде готувати покажчик, він буде 
виноситись на обговорення ради» [31, арк. 1 зв.]. Головою ради 
(два засідання) була Г. В. Муріна, всіх решти — М. П. Гуменюк, 
секретарем Л. І. Ільницька. 

У річному звіті про наукову роботу бібліотеки за 1984 р. заз-
начено, що «Рада розглядає і рекомендує для затвердження на 
вченій раді ЛНБ бібліографічні видання, які готує до друку біб-
ліотека та академічні установи ЗНЦ АН УРСР. 
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Принциповий підхід членів ради щодо визначення актуаль-
ності тематики, повноти використання інформаційних джерел, 
побудови видань, правильності опису (відповідно ГОСТу) тощо, 
позитивно позначився на підвищенні якості цих видань та їх 
ідейно-теоретичному рівні» [38, арк.  7]. 

У підготовці видань бібліотеки за цей період були певні труд-
нощі. У річному звіті про наукову роботу бібліотеки за 1983 р. 
зазначено, що для забезпечення високого ідейно-теоретичного, 
наукового і технічного рівня своїх видань, бібліотека має гостру 
потребу в покращенні технічної бази [37, арк. 5]. А «оскільки 
видання бібліотеки поширюються у всьому Радянському Союзі, 
а також ідуть за кордон, це зобов’язує бібліотеку видавати їх на 
високому ідейно-теоретичному, науковому і технічному рівні, 
своєчасно, згідно з планом» [15, арк. 20].  

Незважаючи на те, що майже всі видання ЛНБ ім. В. Стефа-
ника за 1982–1985 рр. виконані на невисокому поліграфічному 
рівні (надруковані на ротапринті ЛНБ ім. В. Стефаника), мають 
прості обкладинки, все ж таки слід визнати, що бібліографічні 
покажчики, видані впродовж зазначеного періоду, є певним внеском 
в українську бібліографію і значна частина з них не втратила 
своєї наукової та інформаційної вартості до цього часу. 
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