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Черговий збірник продовжує презентацію наукових студій, що розкрива-
ють архівну та бібліотечну спадщину України через залучення нових джерель-
них матеріалів. Зокрема, це статті про досі невідомі науці фотографії давньоєги-
петського папірусу з фондів ІР НБУВ, які дозволили з’ясувати власника та місце 
зберігання сувою; про зміст рукописної книги XVIIІ ст. з історії старопольської 
кухні; про грецький манускрипт із зібрання КДА з хронікою подій у Польщі 1766–
1767 рр. Долю книжкових зібрань та колекцій висвітлено в матеріалах з історії бі-
бліотеки Одеського Рішельєвського ліцею та в огляді видань та рукописів з астро-
номії в книжкових зібраннях України XVIII ст. Спеціальні історичні дисципліни 
представлені дослідженням документів зі слов’янської тематики з фондів ІР НБУВ 
та аналізом матеріалів німецького бібліотекаря Олександра Гімпеля в зв’язку з до-
лею бібліотек України періоду ІІ світової війни. Надано характеристику бібліотек, 
архівів та музеїв як соціальних інститутів, репрезентовано Український диплома-
тичний архів як джерело досліджень з історії консульської служби. Аналітично-
му осмисленню рукописної та книжкової спадщини сприятимуть публікації Літо-
писця Видубицького монастиря початку XVIII ст., документів київських монасти-
рів XVII–XVIII ст., автографів св. Ігнатія Маріупольського. Науково-прикладною 
статтею представлено засоби захисту документів від руйнівної дії мікроміцетів. У 
повідомленнях надається інформація стосовно історії та сьогодення славістики.

Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культуро-
логів, а також на широкий суспільний загал.
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