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У збірнику вміщено статті науковців вищих навчальних закладів, присвячені розгляду 

історико-мистецької проблематики переважно західноукраїнських теренів. Певна частина 
матеріалу висвітлює різнобічні грані теоретико-методологічних проблем українського 
мистецтва. Окремий розділ складають повідомлення, огляди та рецензії. 

Для науковців, студентів, аспірантів та усіх тих, хто цікавиться вітчизняною історико-
мистецькою спадщиною. 
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