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Черговий випуск збірника, репрезентуючи новітні студії з археографії, джере-
лознавства, архівознавства, книгознавства та інших спеціальних історичних дис-
циплін, залучає до широкого наукового загалу дослідження вітчизняних учених з 
рукописної та книжкової спадщини України. Зокрема, як джерело вивчення київ-
ської агіографії XVII ст. розглянутий рідкісний примірник «Житія святого Воло-
димира» 1670 р.; визначені особливості богослужбового співу Києво-Печерської 
лаври; запропонована методика атрибуції дефектних видань; на основі інвентар-
ного опису бібліотеки Золочівського василіанського монастиря кінця 60-х – почат-
ку 70-х років XVIII ст. реконструйований книжковий репертуар обителі; за дани-
ми покрайніх записів виведений образ власниці й дарувальниці кириличної книж-
ки в Україні XVIII ст.; актуалізоване питання іконографічного вивчення сюжетних 
середників на українських шкіряних оправах XVI–XVII ст. До публікації пред-
ставлені листи М. Драгоманова до М. Водовозова та невідомі науковій спільно-
ті універсали гетьмана Івана Скоропадського з фондів Інституту рукопису НБУВ. 
Розділ, присвячений 100-річному ювілеєві НАН України та НБУВ, що відзначати-
меться наступного року, складається зі статей з історії української науки взагалі та 
бібліотечної справи зокрема.

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