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ПІДГОТОВКА ДО ВІДЗНАЧЕННЯ 150-річчя
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ІВАНА ФРАНКА

Президія НАН України заслухала і обговорила доповідь академіка НАН України М.Г.
Жулинського про участь гуманітарних установ НАН України у підготовці до відзначення
в 2006 р. 150-річчя від дня народження видатного українського письменника, вченого та
громадсько-політичного діяча І.Я. Франка.
В обговоренні доповіді взяли участь академік-секретар Відділення літератури, мови і
мистецтвознавства НАН України академік НАН України І.М. Дзюба; директор Інституту
франкознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат
філологічних наук Л.П. Бондар; керівник Львівського відділення Інституту літератури
ім.Т.Г. Шевченка НАН України, кандидат філологічних наук Є.К. Нахлік; віце-президент
НАН України академік НАН України І.Ф. Курас.
Підсумки обговорення підбив президент Національної академії наук України академік
НАН України Б.Є. Патон.
В усіх виступах відзначалося, що в академічних установах проводиться ряд важливих
заходів, пов'язаних з підготовкою до цієї визначної події. В останні роки вченими
Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та його Львівського відділення
видано кілька монографій, присвячених великому письменнику. Виконуються планові та
позапланові дослідження зі складання «Літопису життя і творчості Івана Франка» у трьох
томах. Ведеться підготовка до видання: додаткових трьох томів, що мають доповнити
«Зібрання творів І.Я. Франка у 50 томах»; «Опису особистої бібліотеки Івана Франка»;
«Творів» письменника в трьох томах, з яких один уже опубліковано у серії «Бібліотека
української літератури»; прикладних досліджень «Франкознавці. Біобібліографічний
словник-довідник», «Франкознавство останнього десятиріччя. Бібліографічний покажчик»
та «Заборонене франкознавство. Праці 20—30-х років ХХ ст. Бібліографічний покажчик»
(М.О. Мороз). Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
НАН України у співпраці з установами інших міністерств та відомств України готує
фундаментальне видання «Іван Франко. Документи і матеріали» загальним обсягом понад
60 друкованих аркушів.
На виконання Указу Президента України від 08.11.01 «Про вшанування пам'яті Івана
Франка» літературознавчими установами НАН України розпочато укладання відповідного
реєстру і заплановано підготовку «Франківської енциклопедії» у п'яти томах, готується до
видання ряд наукових монографій про життя і творчість письменника, розробляються
організаційні заходи, необхідні для проведення ювілейних наукових конференцій. Усе це
передбачено Планом заходів з відзначення 150-річчя від дня народження І.Я. Франка,
переданим до Організаційного комітету з підготовки та проведення ювілею. На виконання
доручення Кабінету Міністрів України зазначений План заходів включено до пропозицій
НАН України, поданих до Міністерства культури і мистецтв України, яке готує зведений
План заходів з відзначення 150-річчя від дня народження І.Я. Франка.
Разом з тим на засіданні Президії зазначалося, що в реалізації перед'ювілейних заходів
літературними установами існує ще чимало нерозв'язаних проблем, що ставить під загрозу

їхнє своєчасне проведення. Зокрема, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
та його Львівське відділення здійснюють дослідження проблем франкознавства
недостатньою мірою. За останні десятиріччя вченіцихустановопублікувалилише кілька
монографій,присвячених життю і творчостіІ.Я. Франка. Повільно ведеться підготовка
видання «Творів» письменника (що стало однією з причин завершення і видання тільки
першого з трьох передбачених томів у серії «Бібліотека української літератури»), робота з
підготовки «Опису особистої бібліотеки Івана Франка». Низку колективних та
індивідуальних праць, заявлених у вищезгаданому Плані заходів, не включено до планів
науково-дослідних робіт літературознавчих установ. Незважаючи на постійну підготовку
випускників докторантури та аспірантури, рівень кадрового забезпечення досліджень з
франкознавства залишається недостатнім, що спричинюється постійною плинністю
висококваліфікованих кадрів та обмеженими лімітами набору до аспірантури.
Президія НАН України прийняла постанову з обговорюваного питання. У ній
підкреслюється значення науково-організаційного забезпечення та координації
франкознавчих досліджень, реалізації організаційних заходів та випуску видань,
присвячених життю і творчості письменника, і схвалюється розроблений Інститутом
літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та його Львівським відділенням План заходів
НАН України з відзначення 150-річчя від дня народження І.Я. Франка.
Директору Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України академіку НАН України
М.Г. Жулинському та керівникові Львівського відділення Інституту літератури ім. Т.Г.
Шевченка НАН України, кандидату філологічних наук Є.К. Нахліку доручено:
— включити до планів науково-дослідних робіт зазначених установ на 2002—2006 рр. усі
дослідження, що входять до Плану заходів з відзначення 150-річчя від дня народження
І.Я. Франка, передбачивши їх кадрове і фінансове забезпечення та виконання у визначені
терміни;
— прискорити підготовку передбачених Планом заходів рукописів 2-го і 3-го томів
«Творів» І.Я. Франка у трьох томах, «Опису особистої бібліотеки Івана Франка», реєстру і
планів-проспектів 1—5-го томів «Франківської енциклопедії», передати в 2003—2004 рр.
до видавництва «Наукова думка» НАН України додаткові 51—53-й томи «Зібрання творів
І.Я. Франка у 50 томах», 1—3-й томи «Літопису життя і творчості Івана Франка» у трьох
томах, бібліографічні покажчики М.О. Мороза «Франкознавство останнього десятиріччя»
та «Заборонене франкознавство. Праці 20—30-х років ХХ ст.»;
— подати до відділу наукових і керівних кадрів Президії НАН України пропозиції,
спрямовані на збільшення обсягу фахової підготовки молодих спеціалістів-франкознавців
через аспірантуру та докторантуру установ, подати до Президії НАН України
обґрунтовані пропозиції щодо заходів із закріплення в установах перспективних молодих
франкознавців та підвищення їхнього кваліфікаційного рівня, посилити контроль за
роботою аспірантури;
— забезпечити високий науково-організаційний рівень підготовки та проведення у 2003 р.
наукової конференції «Іван Франко і проблеми сучасного літературознавства», науковопрактичної конференції, присвяченої підготовці «Франківської енциклопедії» у п'яти
томах та всеукраїнської наукової конференції «Наукова спадщина Івана Франка і
сучасний стан народознавства в Україні»;
— видавництво «Наукова думка» НАН України зобов'язане внести додаткові 51—53-й
томи «Зібрання творів І.Я. Франка» у 50-ти томах та 1—3 томи «Літопису життя і

творчості Івана Франка» у трьох томах до планів випуску книжкової продукції в 2003—
2004 рр. за рахунок державного замовлення 2003—2004 рр. і забезпечити їх своєчасне
видання.
На виконання Указу Президента України від 08.11.01 «Про вшанування пам'яті Івана
Франка» Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України має забезпечити
виконання у визначений термін відповідного доручення Кабінету Міністрів України від
11.06.02 щодо розробки проектної документації, визначення обсягів фінансування і
вирішення правових питань, пов'язаних із спорудженням будівлі для зберігання рукописів
І.Я. Франка та інших класиків української літератури.
Передбачається розгляд цього питання на засіданнях Бюро відділення щорічно — на
період виконання всього Плану заходів.

