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До чергового випуску збірника увійшли статті, автори яких, залучаючи до 
наукового обігу нові документальні джерела, досліджують зміст та склад руко-
писних і книжкових фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського, Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника, 
Центрального державного історичного архіву України в м. Львові, а також – у 
контексті наукових та культурних зв’язків – Російської національної бібліотеки в 
Санкт-Петербурзі та Центральної наукової бібліотеки імені Я. Коласа (Білорусь). 
Це, зокрема, студії, присвячені дослідженню базельських стародруків XV–XVI ст., 
паперу вільнюського Євангелія 1600 р. друкарні Момоничів, оправ та обкладинок 
кириличних стародруків з друкарні Почаївської лаври. Історія бібліотечних 
колекцій та книжкових зібрань репрезентована в роботах про приватну бібліотеку 
барона Ф. Р. Штейнгеля, книгозбірню Віцинського василіанського монастиря. 
Низка публікацій приурочена до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. 
Науково-прикладною статтею репрезентована праця співробітників НБУВ по 
збереженню унікальних фондів під час експонування їх на виставках.

Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, 
культурологів, а також на широкий загал, який цікавиться вітчизняною історією.
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