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Відображено наявність західноукраїнської книжки в бібліотеках, 
державних і громадських установах Канади. Простежено шляхи надхо-
дження західноукраїнської книги міжвоєнного періоду до книгозбірень 
Канади, вивчено особливості створення бібліотек, у фондах яких збе-
рігається досліджувана література. Розкрито діяльність видатних 
діячів української діаспори з метою комплектування бібліотек Канади 
українською книгою. Визначено роль інтернет-джерел для виявлення 
наявності західноукраїнської книги в бібліотеках Канади. 

Ключові слова: Українська діаспора, західноукраїнська книга, між-
воєнний період, бібліотеки Канади. 

 
Українці в Канаді, населення якої становить понад 35 мільйо-

нів, — одинадцята за численністю мовно-етнічна група. У форму-
ванні української діаспори, збереженні і розвитку національної 
культури, традицій, української мови в Канаді важливе значення 
має українська книга. Це питання порушують у своїх працях як ка-
надські, так і вітчизняні дослідники історії української діаспори, 
левова частка яких написана на основі мемуарних та архівних 
матеріалів. У наукових і науково-популярних публікаціях Михай-
ла Марунчака, Ярослава Рудницького, Ярослава Розумного, Іри-
ни Матяш, Наталії Солонської, Валентини Березкіної, Любові 
Дубровіної та ін. висвітлено передумови еміграційного руху із 
Західної України міжвоєнного періоду, досліджено культурно-
просвітницьку працю переселенців, роль релігійних інституцій в 
їх житті, обговорено заходи щодо збереження культури та традицій 
українського народу, організації системи української освіти в 
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Канаді, бібліотечної справи, діяльності перших видавництв, дру-
карень і книгарень тощо.  

Вивченню історії міграції українців за океан свої фундамен-
тальні праці присвятили Михайло Марунчак («Студії до історії 
українців Канади» [24], «Історія українців Канади» [23], «Біо-
графічний довідник до історії українців Канади» [22]), Ярослав 
Рудницький («З подорожей по Канаді» [35]) та ін. Українські кни-
гозбірні в Канаді досліджували члени УВАН, серед них: мовозна-
вець, літературознавець, фольклорист, громадський і політичний 
діяч Ярослав Рудницький [36]; бібліотекар, громадський діяч Ва-
силь Верига [7]. Уродженець Західної України, бібліотекар, гро-
мадський і політичний діяч, член Канадської Асоціації бібліоте-
карів Михайло Боровик у праці «Століття українського поселен-
ня в Канаді» окремий розділ присвятив музеям, бібліотекам та ар-
хівам [6]. Зазначені автори підкреслюють, що читання української 
книжки залежало від рівня підготовки українських емігрантів. Так, 
у перші десятиліття проживання в Канаді емігранти з України чи-
тали, в основному, звичну для них українську літературу, а саме 
— твори класиків. Також популярною була навчально-пізнаваль-
на література з різних галузей знання. Інший рівень читацького 
інтересу до книги в українських емігрантів сформувався після 
Першої світової війни, адже у цей час до Канади виїхало багато 
представників української інтелігенції. Якісно змінився склад ук-
раїнських емігрантів і після Другої світової війни, коли в їхньо-
му середовищі значно зросла кількість науковців, письменників, 
творчої інтелігенції загалом. Дослідники зазначають, що поши-
рення і використання української книжки, в тому числі західно-
української, в Канаді активізувалося значно пізніше, — після ство-
рення ряду українознавчих структур, коли сформувалися інтелек-
туальні кадри української діаспори. Тому в книжкових магазинах 
не залежувалися українські видання, а з появою української лі-
тератури в бібліотеках громадських організацій та інститутських 
книгозбірнях Канади їх уже можна було випозичити [36, с. 34]. 
Відомий літературознавець, критик Марина Антонович-Рудниць-
ка уклала бібліографічний покажчик «Франкіяна в американських 
і канадійських бібліотеках» (1957 р.) [1], який видала Україн-
ська Вільна Академія Наук у Канаді в серії «Заходознавство». 
Покажчик укладено на основі двох зведених каталогів Конгресової 
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бібліотеки США «National Union Catalog» (переклади І. Франка 
іншими мовами) та «Cyrilic Union Catalog» (твори І. Франка й 
праці про нього), а також доповнено його інформацією, зібраною 
з бібліотек, які не увійшли до зазначених каталогів. У цьому по-
кажчику зареєстровані західноукраїнські видання творів І. Фран-
ка і література про нього міжвоєнного періоду, зокрема: праця 
В. Сімовича «Іван Франко, його життя і діяльність», Львів, 1936 
(Бібліотека УВАН в Канаді), збірник «Спомини про Івана Фран-
ка», Львів, 1926 (у бібліотеках університетів у Саскачевані, Ед-
монтоні та Торонто); твори І. Франка «Пісня і праця: вибір опо-
відань і поезій», Львів, 1926; «Зівяле листя: поезії», Львів, 1922 
(у Бібліотеці  й архіві Канади в Оттаві та у Бібліотеці універси-
тету в Саскачевані) та ін.  

Ґрунтовне дослідження архівної україніки в Канаді здійснила 
І. Матяш. У публікаціях «Архівна україніка в Канаді: довідник» [3] 
й «Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, склад» [25] 
авторка подала описи фондів канадських архівів, які зберігають 
документи з імміграційної політики Канади міжвоєнного періо-
ду, зокрема тих, що стосуються українців. Цінність цих дослі-
джень в тому, що Ірина Матяш безпосередньо ознайомилася з 
архівними колекціями.  

Н. Солонська у праці «Книжкова комунікація українських ім-
мігрантів у Канаді як засіб національного спілкування» досліди-
ла особливості розвитку книжкової комунікації українців у Ка-
наді [37]. На основі фондів Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського вона також уклала бібліографічний покаж-
чик, присвячений українській канадіані [38]. Л. Дубровіна у статті 
«Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 
20–30-х роках ХХ ст.» [10] здійснила огляд матеріалів, присвя-
чених бібліотекам української еміграції 1920–1930 рр. у різних дер-
жавах світу, зокрема й у Канаді. В. Березкіна за сторінками газе-
ти «Український Голос» та інших періодичних видань відтвори-
ла процеси становлення й розвитку бібліографічних студій україн-
ських наукових і громадських центрів Канади [4]. 

Невелика кількість історіографічних досліджень присвячена 
вкрай важливій проблемі формування реєстру української друкованої 
продукції, яка осіла у фондосховищах книгозбірень світу, зокре-
ма Канади. У статті І. Матяш зазначено: «попри розроблення 
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спеціальних державних програм «Книжкова та рукописна спадщи-
на України: створення бібліографічного реєстру і системи збере-
ження та загальнодоступності» це питання не вирішено через 
брак коштів на дослідження, висококваліфікованих фахівців зі 
знанням іноземних мов для реалізації проекту» [25, с. 153]. Ве-
лику роль у вирішенні цієї проблеми, за інформацією Ірини Ма-
тяш, відіграли спеціальні стипендії і програми для українських 
науковців, які започаткували Канадські інститути українських 
студій та інші канадські університети з метою ознайомлення їх з 
канадськими архівами.  

Працюючи над бібліографією «Українська книга в Галичині, 
на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939 рр.», 
колектив укладачів відділу наукової бібліографії ЛННБ України 
ім. В. Стефаника доволі часто фіксував наявність українських книг 
досліджуваного періоду в бібліотеках Канади, у державних і не-
державних установах, музеях і приватних колекціях. Інколи це були 
єдині примірники у світі. З огляду на це, мета нашої статті — на ос-
нові друкованих джерел і онлайн-каталогів дослідити наявність 
західноукраїнської книги міжвоєнного періоду в бібліотеках Канади. 

Шлях української книги в Канаду був різним: іммігранти при-
возили книги з собою, могли придбати їх в українських книгар-
нях, які функціонували у цій країні, або отримати від видавництв 
із «Старого Краю». Часто в українській пресі Канади рекламува-
ли українські галицькі видання. Це питання частково розглянула 
письменниця, видавець, член УВАН Ольга Войценко у праці 
«Літопис українського життя в Канаді» [8], вісім томів якої ук-
лала на основі змісту тижневика «Український Голос» (Вінніпег). 
Появу першої української книжки в Канаді авторка датує 1904-м ро-
ком. Це був «Християнський катехизм для ужитку шкільних ді-
тей і молодежи» (Виданий властию Незалежної Грецької Церкви 
в Канаді у Вінніпезі, 1904). Зазначимо, що ця книжка оцифро-
вана в електронній бібліотеці «Діаспоріана». Печатка на оцифро-
ваному примірнику свідчить, що він належав до бібліотеки провід-
ника української евангельської церкви в Канаді Олександра Мак-
симчука, уродженця Тернопільщини [40].  

Значну роль у поширенні знань і української книги відіграва-
ли українські книгарні в Канаді. За твердженням Ольги Войцен-
ко, у 1905 р. з’явилася перша українська книгарня у Вінніпезі 
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власника Френка Доячека (чеха, видавця і підприємця в Канаді). 
Для популяризації книг серед українців, які перебували в емігра-
ції у Канаді, українські книгарні видавали книготорговельні ка-
талоги, недоліком яких було використання скороченого бібліо-
графічного опису, що унеможливлювало одержання повної ін-
формації про книгу. У фондах ЛННБ України ім. В. Стефаника 
зберігаються унікальні примірники таких інформаційних видань, 
зокрема — два частково анотовані книготорговельні каталоги кни-
гарні Ф. Доячека за 1926 [13] і 1930 рр. під назвою «Загальний 
ілюстрований катальоґ. Часть перша: Катальоґ книжок. Найбіль-
ший вибір українських книжок: шкільних, словарів; книжок істо-
ричних, наукових, повістий, новелів, романів, оповідань, гумо-
ресток, біблій, співанників, книжок церковних, молитвенників, 
природництва і господарства; Часть друга: Ілюстрований ката-
льоґ музичних інструментів: скрипок, ґрамофонів, рекордів, ручних 
і устних гармоній, і инших інструментів, годинників і біжутерії» 
[14]. У них зафіксовано також книги, видані в Галичині, на Бу-
ковині, Закарпатті і Волині. Цю літературу купували, вона мала 
великий попит серед українських поселенців, про що згадує Я. 
Рудницький у праці «Українські бібліотеки в Канаді» [36, c. 34]. 
У такий спосіб стимулювалися процеси прискорення ліквідації ма-
лограмотності, поширення знань, зростання активності в громад-
ському житті, в роботі різних просвітницьких товариств. Ф. До-
ячек налагодив одержання книжок із друкарень Львова, Пере-
мишля і Відня. В архівах Товариства «Просвіта», що зберігають-
ся у ЦДІА України у Львові, відклалися документи, які свідчать, 
що Френк Доячек замовляв видання Товариства, зокрема 500 при-
мірників календаря «Просвіта» на 1923 рік, твори Степана Ру-
данського, Григорія Квітки-Основ’яненка, Маркіяна Шашкевича, 
книги про історію українського письменства, шкільні підручни-
ки, дитячу і богословську літературу тощо [16]. Такі ж докумен-
ти про замовлення видань з книгарень кооперативи «Калина», 
«Української Книгарні» та «Українського Голосу» знаходимо в 
архівах видавничої кооперативи «Червона Калина» [15], Товариства 
«Рідна Школа» [17], в особистих архівах громадсько-політичних 
діячів, письменників, що зберігаються в ЦДІА України у Львові. 

У «Літописі...» Ольга Войценко подала відомості про створен-
ня книгарні «Українського Голосу» у Вінніпезі. Два частково 
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анотовані книготорговельні каталоги цієї книгарні за 1925 і 1937 ро-
ки [19; 20] зберігаються у фондах ЛННБ України ім. В. Стефаника. 
У них також зафіксовані західноукраїнські видання: Крип’яке-
вич І. Історія України (Львів, 1920); Крушельницький А. Буден-
ний хліб (Львів, 1920); Маковей О. Кроваве поле (Львів, 1921) та ін. 

З метою поширення української літератури ще в 1930 р. Україн-
ська Стрілецька Громада за ініціативою Василя Топольницького 
заснувала у Вінніпезі книжкову кооперативу «Калина». В. Тополь-
ницький народився у 1893 р. на Івано-Франківщині. Після шко-
ли і служби в австрійській армії під час Першої світової війни 
закінчив економічні студії в Чехословаччині, а 1927 року емі-
грував до Канади. Кооперативі «Калина» вдалося навʼязати кон-
такти з різними українськими видавництвами в Європі, насампе-
ред з «Червоною Калиною» у Львові, про що дізнаємося з матеріа-
лів архіву «Червоної Калини», який зберігається у ЦДІА України 
у Львові [15, арк. 46, 51]. Крім того, архівні документи засвідчують, 
що українська кооператива «Калина» у Вінніпезі не лише продавала 
українські книжки, сувеніри, а й організовувала їх пересилання. У 
фондах ЛННБ України ім. В. Стефаника зберігся каталог цієї 
кооперативи за 1934 рік [12]. У ньому надруковано заклик: «Кож-
ного року в місяці жовтні обходять всі українці «Свято книжки». 
Чи ви купили бодай кілька книжок для себе або до бібльотеки 
свойого Товариства? (Книжки купуйте через «Калину»).  

У ЦДІА України у Львові також зберігаються документи про 
співпрацю видавництва «Червона Калина» з товариством Україн-
ських Січових Стрільців ім. полковника Дмитра Вітовського у 
Вінніпезі, зокрема у підготовці альбому «Українські Січові Стріль-
ці, 1914–1920» (Львів, 1935), який зберігся не лише в Україні, а 
й у декількох університетських бібліотеках Канади, у бібліотеці 
Товариства Взаїмної помочі у Ванкувері. Матеріали до альбому 
зібрали Іван Іванець і Василь Софронів-Левицький. Найбільше з 
боку української діаспори долучився Дмитро Микитюк — україн-
ський військовий і громадський діяч, родом з Коломиї, який зби-
рав матеріали і кошти для видання альбому, крім того, розповсю-
джував календарі «Червоної Калини» в Канаді [21]. З листування 
редакції видавничої кооперативи «Червона Калина» з Д. Микитю-
ком дізнаємося, що канадські видавці співпрацювали із західно-
українськими видавництвами, замовляли в них різні видання, а в 
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календарях постійно друкували каталоги власних книгарень, у 
яких були і галицькі видання, подані під гаслами «Старокраєві 
книжки», «Кождий повинен мати поучаючі книжки» та ін.  

На сьогодні більшість бібліотек Канади представлені власними 
веб-сайтами в глобальній інформаційній мережі Інтернет. Крім 
того, сучасні інформаційні технології дають можливість порівня-
но швидко оцифрувати значний масив документів. Завдяки циф-
ровій формі подання інформації вітчизняні науковці можуть пе-
реглядати й опрацьовувати у режимі онлайн мільйони документів, 
що зберігаються в бібліотеках Канади. Ми ж у бібліографічній 
роботі використовуємо WorldCat — найбільшу у світі бібліогра-
фічну базу даних з організацією доступу до науково-довідкових, 
бібліографічних і текстових ресурсів, репрезентації оригіналів до-
кументів у цифровому форматі. Пошук здійснюється за такими 
ознаками: рік видання, мова, автор, назва, видавець, тематика, пред-
метне гасло, слово в назві. Слід зауважити, що бібліографічний 
опис усіх видань кириличним друком у світовому каталозі пода-
но у транслітерації латинкою, що утруднює роботу, бо одну і ту 
ж букву можна по-різному транслітерувати. Дуже цінною інфор-
мацією для бібліографії української книги є фіксування назв біб-
ліотек, у яких зберігається описана книга, адже в деяких випадках 
це єдине книгосховище, де її можна опрацювати, і єдиний примір-
ник у бібліотеках світу. Кожен відібраний запис укладачі бібліо-
графії західноукраїнської та української еміграційної книги між-
воєнної доби звіряють з робочою картотекою, уточнюють або до-
повнюють окремі бібліографічні записи. В деяких випадках вда-
валося розкрити псевдонім чи криптонім, встановити рік видання 
книги. У базі WorldCat є велика кількість оцифрованих видань, 
оригінали яких відсутні в Україні. Правда, ми могли скористати-
ся оцифрованими виданнями тільки до 1923 року через Internet 
Archive Canada — неприбуткову бібліотеку мільйонів безкоштов-
них книг. Найбільше українських книг міжвоєнного періоду оциф-
рувала бібліотека Торонтського університету, зокрема колекції 
Івана Лучківа, Пола Магочі, Петра Зварича, Івана Огієнка та ін-
ших відомих українських емігрантів. Оцифрованими виданнями 
після 1923 року немає можливості скористатися, оскільки вони збе-
рігаються в цифровій бібліотеці HathiTrust (Хатітраст). Цю бібліо-
теку в жовтні 2008 року заснували тринадцять університетів, і вона 
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є цифровим сховищем для збереження і функціональною платфор-
мою доступу. HathiTrust надає лише платні послуги, оскільки закони 
США про авторські права не дозволяють доступ до будь-якого 
вмісту, навіть сканованих видань, які вийшли після 1923 року. 

Зауважимо, що багато українських документів у Канаді зали-
шаються невпорядкованими через брак фінансів та кваліфікова-
них спеціалістів, тому вони практично невідомі науковцям як в 
Україні, так і за кордоном. Процес оцифровування фондів бібліотек 
розпочався лише нещодавно, тому у перспективі багато докумен-
тів канадських українців будуть перетворені у цифрову форму та 
донесені до громадськості завдяки глобальній мережі Інтернет. 
Це відкриє нові можливості для дослідників-україністів у світі. 

Найбільша кількість західноукраїнських книг є в книгозбір-
нях Торонто, Оттави, Вінніпега, Едмонтона, Саскатуна, Мондера. 
Книгозбірні Канади, в яких зберігається українська друкована про-
дукція, умовно можна поділити на п’ять категорій: 

1. Наукові бібліотеки при університетах та інших високих шко-
лах, в архівних установах;  

2. Організаційні бібліотеки: створені при тій чи іншій україн-
ській громадській організації для їх членів або для інших чита-
чів, які за користування книгою повинні сплатити внесок;  

3. Бібліотеки при церковних інституціях;  
4. Публічні бібліотеки з українськими колекціями, які керують-

ся економічним принципом — попиту і постачання. Тобто книж-
ку купують, якщо на неї є попит, і зберігають, а якщо ні — то 
викидають, бо займає місце; 

5. Приватні колекції шанувальників української книжки, 
література в яких — зацікавлення її власника.  

Українські фонди у бібліотеках навчальних закладів вищої 
освіти й архівних установ Канади 

Бібліотека й архів Канади (Оттава). Українознавство в універ-
ситеті Оттави введено разом із славістикою в 1944 році. Велику 
роль у цьому відіграли Володимир Кисілевський (син Олени Ки-
сілевської, український історик, науковець і державний діяч Ка-
нади, професор Оттавського університету, перший голова Канад-
ської асоціації славістів, дійсний член УВАН і НТШК) та Костянтин 
Біда (родом зі Львова, український літературознавець, перекладач, 
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засновник Канадської асоціації порівняльної літератури, Канад-
ської асоціації етнічних студій, професор і голова Департаменту 
слов’янських студій Оттавського університету, дійсний член УВАН 
і НТШК). Упорядкуванням україніки від 1980 р. займався Я. Руд-
ницький. У бібліотеку й архів Канади видання надходять від дер-
жавних установ, національних товариств і організацій, приватних 
дарувальників. У Канаді існувало Товариство українських підприєм-
ців та професіоналістів, одним із завдань якого була матеріальна 
підтримка українських студій при університетах Канади. Зокрема, 
у його статуті було записано: «Заохотити нашу молодь, щоби посвя-
тилася науці і досягла найвисших степенів наукового образовання; 
Заохота до оснування українських бібліотек....» [39, с. 9]. Тому, як 
згадує Я. Рудницький, з ініціативи Товариства українських підпри-
ємців та професіоналістів міста Торонто в 1953 р. була організо-
вана збірка українських книг (понад 500 книг) для столичного уні-
верситету. На кожній подарованій книзі є автограф її власника.  

В архіві Канади зібрано особисті фонди відомих українських 
діячів. У них, зокрема у фондах Володимира Кисілевського, Яро-
слава Рудницького, Дмитра Донцова та ін., є і друковані україн-
ські книги. У Бібліотеці й архіві Канади в Оттаві зберігається осо-
бистий архів Андрія Жука — громадського і політичного діяча, 
економіста, кооператора, члена Союзу визволення України. В його 
архіві є понад 2 тис. видань з питань історії, культури, художніх 
творів тощо. Серед них: Протест проти білого терору в Польщі і 
на Балканах: Резолюція VII пленуму Виконавчого Комітету Ко-
муністичного Інтернаціоналу, ухвалена 27 листопада 1926 р. 
(Львів, 1926) (у базі відділу наукової бібліографії ЛННБ України 
ім. В. Стефаника вона описана за джерелом; Підйом мас на За-
хідній Україні (Львів, 1926); Що таке УНДО? (Львів, 1926) та ін. 
[3, c.134-136]. У архіві Івана Бодруга, родом з Івано-Франківщини, 
журналіста, релігійного діяча, пастора Української євангельської 
церкви в Канаді, зберігається видання «Українські євангельські ко-
лядки» (Коломия, 1925) [3, c. 90-91]; в архіві Дмитра Донцова — 
«Сучасні українські поети» (Чернівці, 1936) та ін. [3, c.111-116]. Ін-
формація про українські видання в особових архівах Андрія Жу-
ка, Дмитра Донцова, Володимира Кисілевського та інших подана 
у довіднику «Архівна україніка в Канаді» (Київ, 2010) [3]. 
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Карлтонський університет — вищий навчальний заклад в м. От-
тава. У бібліотеці університету є також західноукраїнські видан-
ня, які відображені в електронному каталозі. У цій книгозбірні 
зберігаються архіви відомих українських діячів, зокрема Євгена 
Бачинського — українського політичного і церковного діяча, в 
особистому архіві якого — велика бібліотека.  

Бібліотека Робартс (Robarts Library) — головна книгозбірня 
в мережі наукових бібліотек Торонтського університету, який сьо-
годні є одним із найважливіших центрів україністики в англомов-
ному світі. Ця мережа — найбільша і найвідоміша в Канаді — 
одна з п’яти найкращих систем наукових бібліотек Північної Аме-
рики й об’єднує більше ніж 30 бібліотек, у фондах яких зберіга-
ється понад 16 мільйонів книжок та інші ресурси з історії, літера-
тури, лінгвістики, мистецтва, релігії та політології, якими можна 
користуватися через мережу Інтернет. У будівлі бібліотеки Ро-
бартс розміщений Центр слов’янських і східноєвропейських ре-
сурсів імені Петра Яцика. Колекція україніки почала найбільше 
поповнюватися від часу створення українських студій у цьому 
університеті [11]. Слід зауважити, що в колекції Петра Яцика в 
бібліотеці Робартс є мікрофільми 175 українських продовжуваних 
видань, які виходили в Галичині, на Буковині і Закарпатті. Пав-
ло Маґочій, американський і канадський історик угорсько-україн-
ського походження, у 1983 р. уклав покажчик цієї колекції [41].  

Бібліотека рідкісних книжок ім. Томаса Фішера Торонтського 
університету. Ця книгозбірня має багато цікавих українських ко-
лекцій, які продовжують поповнюватися завдяки українським сту-
діям у канадських університетах, оскільки вони підвищили попит 
на видання з української історії, політології, літератури, лінгвісти-
ки та фольклору. Зауважимо, що українські студії існують за фі-
нансовою підтримкою меценатів, найвідомішим із яких був ка-
надський бізнесмен і філантроп українського походження Петро 
Яцик [28]. Серед цікавих колекцій у Бібліотеці  рідкісних книжок 
ім. Томаса Фішера: колекція Родіона Калюжного — діяча україн-
ського гетьманського руху; бібліотека відомого українського біб-
ліофіла Івана Лучківа (родом з с. Верхній Дорожів, нині — Дро-
гобицького району Львівської області), яка містить велику кількість 
українських видань (майже 2000 рідкісних книжок і журналів), 
оцифрованих переважно за кошти його родини. Бібліографічний 
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покажчик оцифрованих українських видань з колекції Івана Луч-
ківа видав Василь Сидоренко — «Publication by Ukrainian «Displaced 
Person» and Political Refugees, 1945–1954, in the John Luczkiw Col-
lection, Thomas Fisher Rare Book Library, University of Toronto: Mic-
rofilm Collection an electronic bibliography» (Toronto, 2004). У ро-
боті над покажчиком «Українська книга в Галичині, на Буковині, 
Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939 рр.» укладачі користу-
ються оцифрованими виданнями з бібліотеки знаного бібліофіла. 

Використовуючи онлайн-каталог Торонтського університету, 
ми порівняли наявність у ньому західноукраїнських книг, вида-
них у 1935 р., з базою нашого покажчика за цей рік. За 1935 рік 
ми описали 662 видання українською мовою. В Торонтському уні-
верситеті зберігається 87 видань за цей рік, з них — 76 зафіксо-
вані у покажчику «Українська книга в Галичині, на Буковині, За-
карпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939 рр.», серед яких 43 ви-
дання — західноукраїнські. Зберігаються ці видання у бібліоте-
ках ім. Томаса Фішера, Робартс, деякі — в колекції Івана Лучківа 
та в бібліотеці Торонтського університету Downsview. 

У Манітобському університеті українські видання зосередже-
ні в архіві при слов’янській колекції цього вищого навчального 
закладу. У 1949 р. тут засновано відділ слов’янських студій, що 
сприяло створенню окремої слов’янської колекції у бібліотеці Елі-
забет Дафо Манітобського університету. Першим професором і го-
ловою відділу був Ярослав Рудницький — організатор української 
науки в Канаді. Колекція україніки поповнювалася документами, 
які подарували Комітет українців Канади, Осередок української 
культури і освіти, Українська Вільна Академія Наук (УВАН), то-
вариство «Український Народний Дім» та приватні особи. Тетяна 
Носко-Оборонів у біографічному нарисі «Ярослав Богдан Рудниць-
кий» [27] зазначає, що в бібліотеці Манітобського університету 
до його приходу не було жодної книги зі славістики, зокрема й 
української. Найбільшу надію він мав на придбання книг в емі-
грантів-професорів. Зокрема, Я. Рудницький придбав книги від 
М. А. Крова з Оттави, Никифора Гірняка з Нью-Йорка, вдови 
Олександра Колесси з Торонто та ін. [27, c. 18].  

Західноукраїнські видання у бібліотеці Манітобського універси-
тету зберігаються у двох колекціях: перша — «Українські брошури 
з Центральної та Західної Європи», що охоплює 1900 — початок 
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1980-х рр., — приблизно 150 брошур приватних видавництв; друга 
— «Українські брошури з України та Східної Європи», яка містить 
україномовні публікації, надруковані в Україні, або сусідніх краї-
нах, від ранніх 1900-х рр. до середини 1990-х рр. Зокрема, ця ко-
лекція містить друки видавництва Михайла Таранька «Світ Дити-
ни» (Львів), видавничої спілки «Діло» (Львів), Наукового товари-
ства імені Шевченка (Львів), Товариства «Просвіта» (Львів) та ін. 
У колекції є понад 100 видань. Починаючи з 1998 р., розпочато 
виконання програми оцифровування графічних і текстових мате-
ріалів із різних колекцій бібліотеки Елізабет Дафо в Манітоб-
ському університеті. Електронний каталог є основним засобом до-
ступу до колекцій бібліотеки цього закладу. Варто зауважити, що 
Я. Рудницький та Д. Николяк у часописах «Новий Шлях» (Саска-
тун) та «Український Голос» (Вінніпеґ) присвятили низку розвідок 
про наявність творів Т. Шевченка, І. Франка, М. Гоголя у фондах 
книгозбірні Манітобського університету, серед яких враховані і 
західноукраїнські видання [36, с. 45]. 

Досліджувані видання означеного періоду зберігаються й у 
бібліотеці Альбертського університету в Едмонтоні. При цьому 
університеті існує Канадський Інститут українських студій — один 
із центрів українознавства за межами України. Структурно він на-
лежить до Університету в Альберті, має офіс у м. Торонто. Засно-
ваний 1976 р. з ініціативи науковців та української громадськості 
Канади. Канадський інститут українських студій видав серію по-
кажчиків, у яких зареєстровані періодичні видання, календарі, аль-
манахи українською мовою. Зокрема, в серії довідників вийшов 
покажчик «Бібліографія української та слов’янської періодики у 
Празькій слов’янській бібліотеці» (Едмонтон, 1990), який уклав 
Павло Мурашко. До нього включено українські видання незалеж-
но від місця друку. Франсес Свиріпа в цьому ж Інституті видала 
покажчик періодичних видань, календарів і альманахів українською 
мовою за 1903–1970 рр., які вийшли на території Канади і є у 
фондах бібліотеки Інституту [43]. Україномовні та серійні видан-
ня, наявні у фондах Канадського інституту українських студій, 
відображені у покажчику, який уклали Алан Рутковський та На-
дія Цинкар у 1987 р. [44]. У названих покажчиках представлена 
колекція українських газет і журналів, календарів і альманахів, 
мікрофільмованих у Канадському інституті українських студій. 
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Серед них є і західноукраїнські календарі, альманахи, Записки 
НТШ у Львові. Ярослав Рудницький у праці «З подорожей по Ка-
наді, 1949–1959» докладно описав українську збірку книжок, зок-
рема «Колекцію ім. Романа Ґонсета», що зберігається в Рутер-
фортській бібліотеці [35, с. 100-109]. 

Бібліотеки при громадських організаціях 

Осередок Української Культури i Освіти заснований у Вiннi-
пезi 1944 р. як культурно-освітня iнституцiя і музей для зберіган-
ня врятованих від знищення в Радянському Союзі та під час ні-
мецької окупації історичних i мистецьких пам’яток. Заснування 
і свій розвиток Осередок завдячує головно Українському Націо-
нальному Об’єднанню (УНО) в Канаді (м. Вiннiпег) та окремим 
особам: Тетяні Кошиць, Павлові Маценку,  Микиті Мандриці, Ти-
мiшу Павличенкові, сенатору Павлові Юзику, Володимиру Клим-
кiву та багатьом іншим. Серед практичних завдань Осередку — 
створити бібліотеку з українськими книжками і присвяченими ук-
раїнській справі. На сьогодні бібліотека Осередку нараховує по-
над 40 тисяч томів, 10 тисяч періодичних видань і понад 350 назв 
українських часописів Північної й Південної Америки, Європи й 
Австралії. Книгозбірня складається з власної колекції та числен-
них подарованих приватних збірок визначних українців Вiннiпеґа 
— Олександра Кошиця, Івана Боберського, Павла Маценка й ін-
ших. У бібліотеці є західноукраїнські видання досліджуваного пе-
ріоду, зокрема праця  Д. Дорошенка «Історія України, 1917-1923» 
(Ужгород, 1930–1932), твори Т. Шевченка, Б. Лепкого, праці М. Воз-
няка, О. Барвінського, І. Огієнка тощо. Цій бібліотеці присвятив 
свою працю «Бібліотека Осередку Української Культури й Осві-
ти в Канаді, 1944–1954» Ярослав Рудницький [31]. 

Бібліотека Української Вільної Академії Наук (УВАН) у Канаді 
створена в 1949 р. У фондах бібліотеки зберігаються рідкісні видан-
ня. З досліджуваних нами — «Записки НТШ у Львові», твори 
Т. Шевченка, М. Грушевського, І. Крип’якевича та ін. [36, c. 24-25].  

Військово-історичний музей і архів УВАН. Заснувало його Ук-
раїнське Воєнно-Iсторичне Товариство в Калiшi (Польща) у 1925 р. 
Історію створення цього музею і його долю ґрунтовно дослідив 
Ярослав Розумний у праці «Воєнно-історичний музей і архів» 
[29, с. 173-181]. В архіві зберігаються військові підручники, ка-
лендарі, альманахи, серійні видання [30, с. 258].  
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Бібліотеки Товариства «Просвіта» в Канаді відіграли знач-
ну роль у популяризації і збереженні західноукраїнської книги. 
Вони були центром, навколо якого об’єднувалися українські діти 
та дорослі. Цим бібліотекам, зокрема Товариства «Просвіта» у 
Вінніпезі (провінція Манітоба) [34], Порт Артурі [32] і у Форт 
Вілліям (провінція Онтаріо) [33], присвятив дослідження в серії 
«Літопис Української Вільної Академії Наук» Ярослав Рудниць-
кий, який свого часу був президентом УВАН у Канаді. Окрема 
його праця присвячена українським бібліотекам у Канаді: пуб-
лічним, провінційним, університетським, при церковних інститу-
ціях та приватним [36]. У розвідці «Бібліотека читальні «Просві-
ти» у Вінніпегу» Я. Рудницький зазначає, що у цій книгозбірні є 
західноукраїнські книги, а саме: видання з серії «Українська Біб-
ліотека» Івана Тиктора, видання «Червоної Калини», деякі числа 
«Записок Наукового Товариства ім. Шевченка», друки видавництва 
«Світ Дитини» Михайла Таранька, драматичні твори видавництва 
«Русалка» Григорія Гануляка, а також деякі календарі [34, с. 11-18]. 
У праці, присвяченій Товариству «Просвіта» у Форт Вілліямі (Он-
таріо), Я. Рудницький зазначає, що в архівах зберігаються прото-
коли засідань Товариства, на основі яких автор виокремив важ-
ливі пункти щодо збірки україніки в бібліотеці [33, c. 9-10, 14]. 

Бібліотека Товариства «Просвіта» в Порт Артурі має загальну, 
довідкову, і науково-популярну літературу, а найбільше белет-
ристики. Серед історичних видань — праці М. Грушевського. Ди-
тяча література представлена друками львівського видавництва 
«Світ Дитини» Михайла Таранька, зокрема І. Блажкевич, А. Ко-
ломійця, В. Полянського та ін. Як зазначає Я. Рудницький, біб-
ліотека Товариства «Просвіта» в Порт Артурі «складалася пер-
вісно з книжок і часописів, що їх жертвували поодинокі члени зі 
своїх приватних збірок, головно книжок з батьківщини, т. зв. Ста-
рого Краю» [32, c. 5]. Це були твори Т. Шевченка, І. Франка, О. Ко-
билянської, Б. Лепкого, Ф. Дутка та інших письменників.  

Пилип Горбатюк (народився у с. Піски Бродівського району 
Львівської області) у 1965 р. видав брошуру «Бібліотека Товариства 
«Просвіта» ім. Т. Шевченка в Кенорі, Онт.» (Вінніпег) [9], в якій 
зазначив, що у бібліотеці є 1612 книг. Фонди у книгозбірні  згру-
повані у семи відділах: белетристика, науково-історичний відділ, 
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поезія, драма, відділ дитячої літератури, чужомовний відділ, 
календарі і періодичні видання. Характеризуючи літературу в кож-
ному відділі, Пилип Горбатюк вказує на наявність західноукраїн-
ської книжки. Найбільше книг у відділі «драма». У відділі дитячої 
літератури видання в основному з Галичини. Серед західноукраїн-
ських календарів — це календарі Товариства «Просвіта», видав-
ничої кооперативи «Червона Калина» у Львові.  

Крім мережі бібліотек університету в Торонто, функціонують ще 
українські бібліотеки в Українському Народному Домі (найбіль-
ша), в Українському Національному Об'єднанні, в Інституті Св. Во-
лодимира та інші. Бібліотека Інституту Св. Володимира нарахо-
вує близько 15 тис. книг українською і англійською мовами. Во-
на є суттєвим доповненням україніки, зібраної в бібліотеці Уні-
верситету в Торонто. Головні користувачі бібліотеки Інституту 
Св. Володимира — студенти університетів, які вивчають україн-
ську історію та культуру, учні денних і суботніх українських шкіл, 
вчителі шкіл і викладачі університетів. Популяризація в місце-
вій громаді знань про Україну, її літературу, мову — найперше 
завдання бібліотеки. Слід зауважити, що у бібліотеці Інституту 
Св. Володимира є велика кількість західноукраїнських книг, зок-
рема букварів і читанок. Важливими бібліотеками в Канаді, які 
мали західноукраїнські книги, були книгозбірні Українського На-
родного Дому у Вінніпегу (створена у 1921–1922 рр.) та Торонто 
(1925 р.). У праці Ярослава Розумного «Українська Вільна Ака-
демія Наук у Канаді: Продовження ідеї вільної науки» зазначе-
но, що багато з цих бібліотек уже не існує, а книжки з них пе-
реслані в Україну [29, c. 136]. 

Західноукраїнські видання зберігаються й у фондах деяких му-
зеїв Канади, зокрема, в Українсько-канадському архіві-музеї Аль-
берти в Едмонтоні, який є громадською культурологічною уста-
новою для зберігання і популяризації історії і культури українців 
[3, с. 377-378]. Створено його з ініціативи підприємця і громад-
ського діяча Григорія Йопика, родом з Радехівського району 
Львівської області. У Канаді — від 1948 р.; керував українською 
книгарнею і видавництвом, був активним діячем українського гро-
мадського життя в Канаді. Він видав книжку спогадів, присвяче-
ну створенню і діяльності цього музею, — «Українсько-канадський 
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архів-музей Алберти: Пам’ятки піонерів Алберти» [18]. У цьо-
му виданні є інформація про наявність української книги в при-
ватних бібліотеках українських емігрантів. В архіві музею збері-
гаються листи родини Йопиків до жертводавців з проханням 
надсилати матеріали для створення музею, зокрема бланки з на-
писом «Збірка давніх друків та пам’яткових речей» [3, с. 377-378]. 
Бібліотека цього музею налічує понад 20 тис. томів, серед яких 
— цінні видання, що друкувалися в Західній Україні на початку 
XX ст. та у міжвоєнний період: праці Михайла Грушевського, тво-
ри Тараса Шевченка, Івана Франка, Богдана Лепкого, а також Сте-
пана Шухевича «Спомини з Українсько-Галицької Армії (1918–
1920)» (Львів, 1929). Колекції Українсько-канадського архіву-му-
зею Альберти постійно поповнюються. Патріція Наконечна і Ма-
рія Кіщук у 1988 р. в Саскатуні підготували зведений каталог 
«Колекції монографій Українського музею Канади», який охоп-
лює і західноукраїнські видання досліджуваного періоду [42]. 

Важливу роль у житті українських емігрантів Канади відігра-
ють церковні греко-католицькі українські бібліотеки: Архієпископ-
ська Діоцезіальна бібліотека у Вінніпезі, створена у 1930 р. (фонд 
— до 3 тис. видань); бібліотека Василіанського монастиря в Мон-
дері (Альберта); бібліотека о. Редемптористів у Йоркстоні, засно-
вана у 1913 р. Серед греко-православних бібліотек найбільшими бу-
ли: книгозбірня Інституту ім. М. Грушевського в Едмонтоні (1916) 
і бібліотека Українського інституту ім. П. Могили в Саскатуні. 

Як ми вже зазначали, в провінції Альберта діє Бібліотека оо. Ва-
силіян у Мондері, в якій зберігається перше видання «Русалки 
Дністрової» (Відень, 1837). Бібліотека нараховує сотні релігійних 
і літургійних видань: молитовники, духовні, історичні, наукові, бе-
летристичні видання, дитячу та ін. літературу, що надходила зде-
більшого з жовківської друкарні оо. Василіян. Зокрема, у бібліо-
теці зберігаються календарі львівської «Просвіти», календар «Мі-
сіонар» (Жовква), «Записки Чину Св. Василія Великого (ЧСВВ)» 
(Жовква). До заснування цієї бібліотеки причетний василіянин отець 
Іван Дамаскин Попович, родом із Збаража Тернопільської області. 

У провінції Саскачеван роль української церковної бібліотеки 
відігравала книгозбірня Інституту ім. П. Могили в Саскатуні. Впро-
довж багатьох років Інститут зібрав значну бібліотеку. Зокрема, 
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значно поповнив її фонди Юліан Стечишин (родом з Тернопіль-
щини) — громадський діяч у Канаді, автор праць з історії ук-
раїнської еміграції, довголітній ректор Інституту, який у Львові 
придбав для нього багато дуже цінних книг. У 1970-х роках всю 
колекцію скаталогізували студенти (процес каталогізації тривав 
5 років). На сьогодні бібліотека розформована.  

Найважливішою бібліотекою, що має релігійні видання, є Ко-
легія Св. Андрея при Манітобському університеті, у фондах якої 
— понад 40 тисяч книг. Вона була заснована у Вінніпезі 1946 ро-
ку як український православний заклад, що готує кандидатів для 
духовенства Української Православної Церкви Канади та інших 
православних церков. У цій установі зберігається багато цінних 
матеріалів українознавчої тематики. Як зазначено у передмові до 
«Покажчика рідкісної літератури в бібліотеці Колеґії Св. Андрея», 
який уклала Раїса Мороз — український правозахисник, перекла-
дач, працівник бібліотеки Колегії Св. Андрея, — «книжкові фон-
ди колегіяльної бібліотеки і, особливо, колекція церковно-слов’ян-
ських богослужбових книг були закладені і поповнювалися, вели-
кою мірою, завдяки меншим чи більшим книжковим дарункам від 
членів української громади» [26, с. 5]. До складу бібліотеки вхо-
дять колекції о. Василя Кудрика, Мирослава Стечишина, профе-
сора Івана Огієнка. На час смерті митрополита І. Огієнка в його 
бібліотеці було 15 000 книг. Це одна з найбільших і найцінніших 
приватних книгозбірень, в якій були видання з історії, літерату-
ри, лінгвістики, філософії, теологічні і бібліографічні праці, рід-
кісні емігрантські видання 20-х років ХХ ст. Покажчик, який укла-
ла Р. Мороз, складається з двох розділів: «Рукописи і стародру-
ки» і «Друковані видання з україністики». Нас цікавив підрозділ 
«Видання воєнного і міжвоєнного періоду в Європі» [26, с. 37-73]. 
У цьому підрозділі зареєстровані видання, надруковані переваж-
но в Празі, Подебрадах, Берліні, Відні, Варшаві, — 582 назви, з них 
30 — західноукраїнські видання, найповніше представлені праці 
Антона Крушельницького. Західноукраїнські календарі і неперіо-
дичні збірники зареєстровані в іншому покажчику Раїси Мороз, 
який вийшов у 1997 р., — «Ukrainian serials a checklist of Ukrainian 
periodicals and newspapers at St. Andrew’s College». У планах Ко-
легії — створення електронного каталогу бібліотеки. Зауважимо, 
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що завдяки волонтерській роботі двох студентів Університету Ма-
нітоби — Зоряна Давидова та Левка Іванчука — вперше було оциф-
ровано картки бібліотечного матеріалу. 

Публічні бібліотеки. Про ці бібліотеки у нас недостатньо інфор-
мації. Я. Рудницький у праці «З подорожей по Канаді» зазначає, 
що в публічній бібліотеці у Вінніпезі в 1949 р. не було жодної ук-
раїнської книжки, хоча існував «чужинецький відділ», в якому 
були зібрані іноземні видання [35, с. 31-33]. Така ж картина з на-
явністю української книжки була і в інших публічних бібліоте-
ках Канади. Зокрема, як стверджує Я. Рудницький, в Оттаві до 
1952 р. в Національній бібліотеці Канади, Публічній і Парламент-
ській бібліотеках не було жодної української книжки. Тільки зав-
дяки приватній збірці книг членів української громади була ство-
рена у цих бібліотеках колекція україніки. У згаданій праці він 
називав їх «дивними людьми», бо вони «…закладали музеї, бібліо-
теки, збирали матеріяли до історії, мови, фолькльору, цікавляться 
українськими книжками в публічних бібліотеках…» [35, с. 30-31]. 
Велику допомогу у вирішенні цього питання надав Дмитро Ми-
китюк, якого ми вже згадували раніше.  

Приватні бібліотеки. Приватні книгозбірні в Канаді мало до-
сліджені і, як зазначив Ярослав Рудницький, про них, крім власни-
ків, знають хіба найближчі сусіди. Вчений у праці «Українські біб-
ліотеки в Канаді» подав список власників приватних книгозбірень і 
тематику книг, які в них зберігаються [36, с. 41-44]. У статті про 
приватні книгозбірні Тетяни Антонюк [2] згадано бібліотеку кни-
голюба Форвина Богдана (родом із с. Підзахаричі на Буковині). 
В його бібліотеці були львівські видання Івана Тиктора, Науко-
вого Товариства імені Шевченка у Львові. Він передав свою кни-
гозбірню до відділу Взаїмної помочі у Ванкувері. Про це Ф. Бог-
дан зазначає у праці «Бібліотека Товариства Взаїмної Помочі й 
українська книжка в Ванкувері», в якій був бібліотекарем [5]. То-
вариство Взаїмної помочі об’єднувало українців з різними релі-
гійними чи політичними поглядами. У статуті цього Товариства бу-
ло записано: «Плекати між членами товариства милі згадки про Ук-
раїну та причинятися до того, щоб вони вчилися і знали її історію, 
літературу, музику, мистецтво, традиції, звичаї і розривки...» [5, с. 7]. 
Відповідно, щоб виконати таке завдання, було створено бібліотеку. 
Книжки систематизовані у розділах: літературно-науковий, художні 
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твори, театральний, музичний, дитячий і релігійний. Дуже доклад-
но подана інформація про книжкові наповнення в бібліотеці, про 
пожертви, зокрема, як зазначає Ф. Богдан, Ф. Яковенюк подару-
вав 47 книжок, адвокат Василь Кіх — 93 книжки, переважно львів-
ських видавництв. Заслуговує на окрему увагу інформація про при-
ватні бібліотеки: о. Степана Симчича, Василя Кіха, Стефана Тим-
чишина, Пилипа Дмитрова та Форвина Богдана [5, с. 23-32]. Знач-
на частина друків у цих приватних бібліотеках — західноукраїн-
ські видання міжвоєнної доби. Про приватні книгозбірні, зок-
рема про місце їх зберігання, можна також знайти інформацію у 
згаданій праці Ірини Матяш [3].  

На сьогодні існує проблема не поширення, а збереження ук-
раїнської книги в Канаді. Українська еміграція у цій країні згро-
мадила приватні бібліотеки, фахові і за інтересами. Зараз це по-
коління відходить. У родині хтось зберіг мову, а хтось ні. Тому 
не завжди люди знають, що мають робити з книжками. Власни-
ки бібліотек почали шукати, кому віддати свої збірки. Відтак і на-
родився проект Канадсько-українські бібліотеки. Вони створені 
переважно при обласних бібліотеках, зокрема в Харкові, Одесі, 
Львові, Сумах, Донецьку, Чернігові і т. д.  

Отже, поширення західноукраїнської книги в Канаді сприяло 
не лише збереженню національних культурних традицій, мови, 
зв’язку поколінь, а допомогло зберегти для нащадків примірни-
ки унікальних видань, які є єдиними у світі. Розглянуті друкова-
ні бібліографічні та інтернет-джерела дають можливість ефектив-
но доповнити бібліографію «Українська книга в Галичині, на Бу-
ковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939», над якою 
працює відділ наукової бібліографії ЛННБ України ім. В. Стефа-
ника впродовж тривалого часу.  

Додаток 
Веб-сайти університетських бібліотек Канади, в яких зберігаються 

західноукраїнські книги 

№ Назва мовою 
оригіналу 

Українська назва Веб-сайт 

1. Library and Ar-
chives Canada / 
Bibliothèque et 
Archives Canada 

Бібліотека і архів 
Канади, Оттава 

http://www.collectionscan
ada.gc.ca/lac-bac/search/all 
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2. Carleton Univer-
sity MacOdrum 
Library 

Бібліотека Карл-
тонського універ-
ситету, Оттава 

https://library.carleton.ca/  

3. Thomas Fisher Ra-
re Book Library 

Бібліотека рідкіс-
ної книги імені То-
маса Фішера, То-
ронто 

https://fisher.library.utoro
nto.ca/ 
 

4. University of To-
ronto Robarts Lib-
rary University 

Бібліотека імені Ро-
бартса при Торонт-
ському університеті  

https://search.library.utoro
nto.ca/index 

5. University of Al-
berta Libraries 

Бібліотека універ-
ситету Альберти в 
Едмонтоні 

https://www.library.ualber
ta.ca/ 

6. University of Re-
gina 

Бібліотека універ-
ситету Ріджайни 

http://casls-primo-prod. 
hosted.exlibrisgroup.com/
primo-explore/search?vid= 
01CASLS_REGINA&lan
g=en_US&sortby=rank 

7. University of Cal-
gary Libraries and 
resources 

Бібліотека Калга-
рівського універ-
ситету 

https://library.ucalgary.ca/ 

8. University of Sas-
katchewan Library 

Бібліотека універ-
ситету Саскаче-
вану в Саскатуні 

https://sundog.usask.ca/ 
https://library.usask.ca/ 

9.  University of Ma-
nitoba Libraries 

Бібліотека Мані-
тобського універ-
ситету у Вінніпезі 

http://umanitoba.ca/libraries/ 

11. University of Bri-
tish Columbia Lib-
rary 

Бібліотека універ-
ситету Британської 
Колумбії, Ванкувер 

https://www.library.ubc.ca/ 

12. Acadia Univer-
sity Vaughan Me-
morial Library 

Бібліотека Уні-
верситету Aкадії, 
м Вольфіль, Нова 
Шотландія 

https://library.acadiau.ca/
home.html 

13. McMaster Uni-
versity Library 
Hamilton, ON 

Бібліотека універ-
ситету ім. Вільяма 
Макмастера в Га-
мільтоні 

https://library.mcmaster.ca/ 
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ment, Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv 

Western Ukrainian books of 1914–1939 in Canadian libraries: Online 
catalogues and published sources 

Ukrainians are the eleventh largest ethnic group in Canada. Ukrainian 
books are important for the development of the Ukrainian diaspora, as well 
as for preserving and advancing the Ukrainian national culture, traditions, 
and language in Canada. The article analyzes the research of local and 
foreign scientists on this topic and provides insights into the presence of the 
Western Ukrainian books in Canadian libraries and in Canadian public and 
governmental institutions. The article investigates the details of the creation 
of the libraries where the researched publications are stored. The author 
has classified Canadian book collections that hold Ukrainian publications: 
scientific libraries at universities and other higher education institutions; ar-
chival institutions; Ukrainian community organizations; religious institutions; 
public libraries with Ukrainian collections; private Ukrainian libraries. This 
paper highlights the role of prominent figures of the Ukrainian diaspora in 
stocking Canadian libraries with Ukrainian books. We have examined how 
Western Ukrainian books of 1914–1939 made their way to Canadian libra-
ries. An analysis of the catalogues of the Ukrainian bookstores in Canada 
has been conducted. Rare copies of these catalogues are in the holdings of 
the Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv. The artic-
le highlights the role of the Internet sources in determining the availability 
of Western Ukrainian books in Canadian libraries. Most of these libraries 
have online catalogues. The prospects of using electronic library resources 
and digital editions to conduct research in the field of Ukrainian book bib-
liography are outlined. The presence of the Ukrainian books of 1914–1939 
in Canadian libraries is recorded in the bibliographic index «Ukrainian book 
in Galicia, Bukovina, Transcarpathia, Volyn and in emigration, 1914–1939» 
compiled by the scientific bibliography researchers of the Vasyl Stefanyk 
National Scientific Library of Ukraine in Lviv. Some of the Ukrainian books 
of 1919–1934 held in Canadian libraries and mentioned in the bibliographic 
index are the only copies of these books available worldwide.  

Keywords: Ukrainian diaspora, Western Ukrainian book, interwar period 
(1914–1939), Canadian libraries, electronic database of book publications. 


