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станним часом активізується вивчення й
дослідження спільної історико-культур-
ної спадщини України та Польщі.

Спеціальна Постанова Президії Національної
академії наук України від 1 червня 1999 р. щодо
розвитку міжнародного співробітництва між Укра-
їною та Польщею визначила подальшу співпрацю
в науковому освоєнні культурної спадщини. 
З української сторони вивчення проблем україн-

сько-польських відносин в історичному аспекті
здійснювалося такими установами НАН України:
Інститут історії України, Інститут української ар-
хеографії та джерелознавства імені М. С. Грушев-
ського, Інститут українознавства імені І. Кри-
п’якевича, Інститут політичних та етнонаціональ-
них досліджень, Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського. 
Мову, літературу та культуру Польщі дослі-

джували: Інститут літератури імені Т. Шевченка
НАНУ, Інститут мовознавства імені О. Потебні
НАНУ, Інститут мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнології імені М. Рильського НАНУ. 
Книжковою та рукописною спадщиною займали-

ся Національна бібліотека України імені В. І. Вер-
надського та Львівська наукова бібліотека ім. В. Сте-
фаника НАН України.
Розвиток українсько-польських наукових кон-

тактів, який визнано пріоритетним напрямом націо-
нальних наукових досліджень, знайшов відобра-
ження у спеціальній угоді між НАН України та
Польською академією наук про співробітництво
на 2006–2008 рр. і у Постанові Президії НАН Ук-
раїни № 251 від 30 листопада 2005 р., що базува-
лася на доповіді академіка Я. Д. Ісаєвича «Україн-
сько-польські відносини: спадщина історії та су-
спільна свідомість». 

Розвиток співпраці у бібліотечній справі та нау-
кових дослідженнях у галузі книгознавства також
плідно розвивається. Міжнародні наукові зв’язки
бібліотекарів мають давні традиції: слід лише на-
гадати пам’ятні заходи останніх років. Добрим за-
початкуванням співпраці була репрезентативна
виставка «Ukraina – Polska w stronie dialogu», під-
готовлена Бібліотекою Народовою у Варшаві у ве-
ресні–листопаді 2000 р. під почесним патронатом
Єжи Гедройця, незмінного редактора славетного
паризького часопису «Kultura». Підсумком цієї
виставки стало видання «Polskie pismiennictwo o
Ukrainie w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warsza-
wie» (Варшава, 2003), написане Ханною Ласка-
жевською, завідувачкою Лабораторії докумен-
тування історичних книжкових фондів Бібліотеки
Народової. Важливими заходами, присвяченими
Року Польщі в Україні, стали виставка і семінар
«Польща – історія й сьогодення», що відбулися у
червні 2004 р. в НБУВ. 
Упродовж останніх років співробітники Націо-

нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадсько-
го (НБУВ) брали участь у роботі Міжнародної піс-
лядипломної гуманітарної школи при Варшавсько-
му університеті, отримували гранти для молодих
спеціалістів та вчених, зокрема стипендії фонду
імені Юзефа Мяновського дали їм змогу працюва-
ти в польських бібліотеках і архівах. Приймала
стипендіатів Бібліотека Народова, академічні біб-
ліотеки у Гданьську, Кракові, Курніку; книгозбірні
Ягеллонського університету у Кракові, Горуньсь-
кого університету ім. Миколая Коперніка, Варшав-
ського університету та інші проводять активний
книгообмін, обмінюються мікрофільмами архів-
них та рукописних документів, стародруків.
На сторінках часопису НБУВ «Бібліотечний віс-
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ник» друкувалися статті польських колег, зокрема
Х. Ласкажевської «Історія бібліотеки останнього
польського короля (Варшава–Кременець–Київ)»
(2001, № 3). У свою чергу, статті українських до-
слідників публікувалися у щорічнику «Rocznik bib-
lioteki Narodovej» (2004): дослідження С. О. Була-
тової про рукописи з фонду бібліотеки Станіслава
Понятовського в НБУВ та Г. М. Новікової про
проблеми збереження фондів. 
Обмін фахівцями передбачав вивчення питань

збереженості фондів: польські колеги надали мож-
ливість стажування у Бібліотеці Народовій співро-
бітникам Центру консервації та реставрації НБУВ.
НБУВ розвиває й власні наукові дослідження

польських книжкових колекцій і зібрань, зокре-
ма готуються до друку монографії І. О. Ціборов-
ської-Римарович «Родові книгозбірні Правобереж-
ної України XVIII ст. (Вишневецьких-Мнішеків,
Потоцьких, Мікошевських) у фондах Національ-
ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського:
історична доля та сучасний стан» та С. О. Булато-
вої «Книжкове зібрання роду польських магнатів
Яблоновських у фондах Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського». 

2004 р. опубліковано відому збірку віршів Дани-
ла Братковського «Данило Братковський. Світ, по
частинах розглянутий. Фототипічне видання. Пе-
реклад. Джерела. Студії» (Луцьк, 2004), яка скла-
дається з фототипічного видання збірки (Краків:
друкарня Франтішка Цезарія молодшого, 1697),
першого повного її перекладу українською мовою,
здійсненого Валерієм Шевчуком. Збірка містить
також спеціальний розділ, присвячений літерату-
рознавчому дослідженню про Д. Братковського,
текст тестаменту Д. Братковського (обидва підго-
товлені В. Шевчуком), історико-книгознавче до-
слідження примірників видання 1697 р. з фондів
НБУВ І. Ціборовської-Римарович. Видання здій-
снене спільно НБУВ, Волинським краєзнавчим
музеєм (Луцьк), Волинським крайовим братством
св. Апостола Андрія Первозваного та Інститутом
літератури імені Т. Шевченка НАН України.
До Року Республіки Польща в Україні Націо-

нальною бібліотекою України імені В. І. Вернадсь-
кого було організовано та проведено низку захо-
дів: круглий стіл «Україна – Польща: європейське
сусідство», книжкову виставку «Польща: історія
та сьогодення» (червень 2004 р.), присвячено
Польщі одну з секцій Міжнародної наукової кон-
ференції «Слов’янські культури XIX–XX століття:
стан і перспективи розвитку», що проводилася до
Днів слов’янської писемності і культури (травень,

2004 р.). Вона мала назву «Польща: історія, сього-
дення, майбутнє». «Бібліотечний вісник» (2004, № 4)
був частково присвячений цій темі. 
На нараді міжнародної польсько-української екс-

пертної комісії, яка відбулася у Варшаві у вересні
2005 р., українське науково-бібліотечне співтовари-
ство репрезентувала Л. А. Дубровіна, директор Інс-
титуту рукопису НБУВ. Комісія започаткувала кіль-
ка спільних проектів, виконання і реалізація яких
покладені на Бібліотеку Народову та НБУВ. Обидві
сторони домовилися замість розв’язання проблемних
питань реституції фондів змістити акценти зустрічі у
сферу перспективи дослідження спільної науково-
культурної спадщини України та Польщі. 
Спільний проект наукових досліджень між Націо-

нальною бібліотекою України імені В. І. Вернадсь-
кого та Бібліотекою Народовою ґрунтується на ідеї
активізації та поглиблення наукового освоєння до-
кументної спадщини обох країн, пов’язаних спіль-
ністю та переплетенням у багатьох аспектах істо-
ричних шляхів наших країн, недостатнім вивчен-
ням сучасного стану та місцезнаходження доку-
ментної спадщини наших народів, що опинилася з
різних причин на території інших держав. 
Загальна реєстрація таких документних комплек-

сів, вивчення походження та історичної долі доку-
ментів, спільне наукове опрацювання та підготовка
традиційних і електронних довідників, баз даних,
інших видів наукових видань є важливим завдан-
ням академічної науки, що сприяла б розвитку істо-
рико-культурологічних досліджень обох країн.
Проект передбачає виявлення, археографічне та

бібліографічне опрацювання, джерелознавче до-
слідження, уведення у науковий обіг бібліотечних
рукописних і книжкових колекцій та зібрань,
окремих документів, що відображають історико-
культурну спадщину України та Польщі, їх наро-
дів, різноманітні зв’язки між ними. Згідно з кон-
цепцією україніки в Польщі та полоніки в Україні,
проект включає пошук та опрацювання докумен-
тів кожною стороною в аспекті екстеріорики від-
повідно до кожної з двох країн. 
Саме цей підхід до співпраці вже виявився плід-

ним, зокрема міжбібліотечна угода Бібліотеки На-
родової та НБУВ, укладена на початку 90-х років
ХХ ст., уможливила наукове опрацювання й підго-
товку каталогу зібрання короля Станіслава Авгус-
та Понятовського «Реґія» з фондів НБУВ. В осно-
ві – рукописний каталог «Реґії» в 11 томах, укладе-
ний останнім бібліотекарем королівської книго-
збірні Яном Альбертранді. Між тим, одним із захо-
дів, передбачених нарадою експертної комісії на
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2006 р., є презентація в Варшаві та Києві видання
каталогу «Polonica» із зібрання «Реґія» й, водно-
час, – виставка, присвячена зібранню.
Сьогодні Національна бібліотека України імені

В. І. Вернадського та Львівська наукова бібліотека
імені В. Стефаника розпочинають проекти видан-
ня поточної бібліографії праць з історії польсько-
українських відносин, ретроспективну бібліогра-
фію. Планується видати бібліографічний покаж-
чик праць. У розвиток цієї постанови цими бібліо-
теками підготовлено окремий бібліографічний і
археографічний проект україніки у Польщі та по-
лоніки в Україні, який передбачає реєстрацію
книжкової та рукописної спадщини на рівні колек-
цій і документів. 
Отже, вереснева нарада серед інших галузей вза-

ємодії польсько-української співпраці бібліотека-
рів виділила спільний науковий проект публікації
двох фахових видань, спрямований на виявлення й
реєстрування полоніки в українських сховищах і,
водночас, україніки в польських бібліотеках. 
У довіднику з полоніки мають бути відображені

фонди найпотужніших книгосховищ України. Це –
Національна бібліотека України імені В. І. Вернад-
ського і Національна парламентська бібліотека Ук-
раїни, академічні, університетські бібліотеки Києва,
Одеси, Харкова, насамперед львівські: Львівська на-
укова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України та
Львівського національного університету імені Івана
Франка та інші, де нині зберігаються польські збір-
ки. Проте до цього мають бути залучені й менш ві-
домі місцеві бібліотеки, які містять цілісні масиви
або частини необхідних матеріалів із полоніки. 
Аналогічна науково-пошукова мережа має охо-

пити всі книгосховища Польщі, де сьогодні збері-
гаються значні фонди україніки. Внаслідок істо-
ричних переміщень (у тому числі після другої сві-
тової війни) колишні українські збірки значно роз-
порошені у польських бібліотеках, що також вима-
гає створення розвинутої мережі кореспондентів у
бібліотечних установах Польщі та копіткої обліко-
вої праці. Тому керівництво Бібліотеки Народової
(в якій зберігаються цінні документи з україніки)
допоможе налагодити контакти та забезпечити
участь у проекті інших польських різнопрофіль-
них бібліотек, де відклалися матеріали, дотичні до
історії України.
На першому етапі не йдеться про підготовку

публікацій за розгалуженою схемою наукового
опису полоністичних й україністичних матеріалів,
швидше ініціатори проекту ставлять за мету, на-
самперед, пошук, виявлення і укладання реєстру
даних, тобто створення своєрідної науково-пошу-
кової мережі обліку в Україні й Польщі. До укла-
дання цих довідкових видань мають бути залучені,
відповідно, як польські, так і українські фахівці. 
Координаторами й виконавцями з польської

сторони виступає Лабораторія документування іс-
торичних книжкових фондів Бібліотеки Народової
у Варшаві, очолювана визнаним фахівцем Х. Лас-
кажевською, українською групою керує директор
ІР НБУВ, чл.-кор. НАН України Л. Дубровіна.
Втім, у запланованих публікаціях передбачається
вказати всі бібліотечні установи та укладачів.
Слід відзначити, що нині вже існує певний дос-

від із укладання подібного фахового довідника: ре-
зультатом міжнародної співпраці стала фундамен-
тальна публікація німецького дослідника Фабіана,
яка містить інформацію про германіку у книгосхо-
вищах Польщі. Проте, маючи за зразок це видан-
ня, слід враховувати проблеми та реалії (насампе-
ред масштаби фондів, їхню розпорошеність, стан
обліку, специфіку організації фондів, а також про-
фесійний рівень фахівців) українських і польських
бібліотек та книгосховищ.
У процесі укладання довідників перспективним

є висвітлення такого суттєвого аспекту, як облік
втрат бібліотек під час другої світової війни та пе-
реміщень історико-культурних фондів. Вагомим
внеском у розробку цієї окремої проблеми була
праця польських дослідників «Straty bibliotek w
czasie II wojny Swiatowej» у 3-х частинах (Варша-
ва, 1994), а також щойно видана колективом укра-
їнських учених монографія «Бібліотеки Києва у
період нацистської окупації (1941–1943)» (К.,
2004). Заплановані довідники (у межах схеми)
сприяють всебічному дослідженню цієї теми – ак-
туалізують, доповнюють, а у деяких випадках
«відкривають» та уводять у науковий обіг інфор-
мацію щодо повоєнних втрат і місцезнаходження
ретроспективних зібрань у книгосховищах обох
країн.
Сподіваємося, що співпраця науковців обох кра-

їн у пошуках необхідних матеріалів щодо націо-
нальної історії, культури сприятиме розвиткові об-
міну інформацією між Польщею та Україною.




