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До збірника увійшли археографічні, джерелознавчі, архівознавчі, кодиколо-
гічні студії, статті з історії книжкових колекцій та зібрань, публікації документів 
тощо, які висвітлюють різні аспекти вивчення рукописної та книжкової спадщи-
ни України.

Так, статті, що висвітлюють певні знакові події з історії НАН України, зокрема 
святкування першого ювілею Академії, склад та зміст особових архівів академіків 
А. В. Чекунова, О. І. Бродського, А. Д. Коваленка, Є. П. Федорова, родини педаго-
гів та краєзнавців Гориновичів з фондів Інституту архівознавства НБУВ та Інсти-
туту рукопису репрезентовані в першому розділі збірника. Дослідження книжко-
вих колекцій та зібрань представлені розвідками про долю книгозбірень католиць-
ких монастирів Волинської губернії у світлі їхньої касації 1832 р. російською ім-
перською владою, про історію особового книжкового зібрання Д. І. Багалія, про 
становлення бібліотеки Київського реального училища. Студії стосовно атрибу-
ції старообрядницького рукопису 20-х років ХІХ ст. та списків Уставу церковного 
Єрусалимського XVII ст. вирішують питання кодикології та кодикографії. Історіо-
графічна, археографічна, джерелознавча проблематика аналізується в розділі «До-
слідження в галузі спеціальних історичних дисциплін». У збірнику також актуалі-
зуються публікації нових документів та напрацювання в галузі інформаційних тех-
нологій. Комплекс тематичних статей присвячений ювілеєві відомого українсько-
го книгознавця С. Й. Петрова.

Розраховано на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також 
на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.
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