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Наукова бібліотека,
вул. Пекарська 69, 79000, м. Львів, Україна

У статті висвітлюється питання створення і функціонування бібліотек педагогічних установ
і товариств міжвоєнного Львова в українській та зарубіжній історіографії. Проаналізовано
найзначущіші праці з 1919 року до сьогодні. Здійснено умовний поділ історіографії на три
періоди, кожен з яких характеризується своїм підходом до вивчення теми. Ці підходи залежали
від національної належності дослідника та його світогляду. Зроблено висновок, що попри наявність
чималої кількості досліджень, в українській історіографії відсутні комплексні наукові праці, які
б стосувалися педагогічних бібліотек Львова. Проаналізовано лише окремі фрагменти вказаної
проблеми, що актуалізує подальші студії в цьому напрямку та їхнє суспільне значення.

Ключові слова: педагогічні бібліотеки, міжвоєнний Львів, наукові дослідження, науково-
популярне дослідження, історіографічне дослідження.

Особливості функціонування педагогічних бібліотек у Другій Речі Посполитій
в останні два десятиліття все частіше стають предметом зацікавлення
українських та польських вчених, які в історико-педагогічних дослідженнях
намагаються визначити роль книгозбірень у суспільно-культурному житті
Галичини загалом і міжвоєнного Львова зокрема. Однак, як слушно зазначає
Н. Кунанець, “незважаючи на наявність відомостей про історію окремих
книгозбірень, багатогранна діяльність наукових бібліотек… залишалася поза
увагою дослідників”1.

Мета статті – розглянути, як висвітлювалась діяльність педагогічних бібліотек
Львова в українських та іноземних працях.

Загалом, всю історіографію досліджуваної проблеми хронологічно поділяємо
на кілька періодів:

1. Наукові / науково-популярні студії, які побачили світ у 1920-х–1930-хрр.;
2. Повоєнна радянська та діаспорна історіографія (1945–1990 рр.);
3. Праці сучасних українських та польських науковців (1991–2015 рр.). Такий

підхід зумовлено трьома різними політичними ситуаціями, у яких опинявся Львів,
і які, відповідно, впливали на погляди та методологію науковців.

1 Наталія Кунанець, “Бібліотека студентського товариства “Основа”: становлення та основні
етапи діяльності”, Вісник Львівського національного університету. Серія: Книгознавство,
бібліотекознавство та інформаційні технології 1, (2006): 5.
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Після поразки українців у національно-визвольних змаганнях 1918–1919 рр.
започатковано перший період у дослідженні особливостей становлення та сфери
функціонування педагогічних бібліотек Польщі. Проте переважна більшість
тогочасних праць українських та польських науковців, громадсько-політичних
діячів була безпосередньо присвячена не розвитку бібліотечної справи, а стану
шкільництва, історії національно-культурних, педагогічних та учительських
товариств.

Дещо пізніше опубліковано численні розвідки С. Сірополка, які безпосередньо
присвячені розвитку бібліотечної справи у Другій Речі Посполитій та радянській
Україні (“Короткий курс бібліотекознавства: історія, теорія та практика
бібліотечної справи”2 та ін.).

Свої роздуми колишній міністр уряду УНР продовжив в інших
бібліотекознавчих роботах. С. Сірополко зауважив, що нація

“яка хоче зберегти своє існування, мусить домагатися рідної школи, де вивчення
рідної мови та літератури, рідної історії та географії є найважливішими предметами
не лише для розумового, але й морального, естетичного і горожанського
виховання. Спільна історія, героїчне минуле, великі люде – це головний капітал, на
якому ґрунтується національна ідея”3.Водночас, відзначає політик, “коли поряд з
національною школою існуватимуть народні бібліотеки та інші просвітні інституції,
український народ матиме добру зброю для боротьби з тою хмарою, що його
огортає”4.

У руслі досліджуваної проблеми значне зацікавлення викликають роботи
М. Галущинського. У публіцистичній роботі “Українські народні бібліотеки і
праця над поширенням книжки”5 подано короткий історичний екскурс
особливостей створення і функціонування українських книгозбірень, визначено
причини, які гальмували поширення української книги серед молоді та селянства.

Заслуговують на увагу тогочасні теоретичні роботи В. Дорошенка “Стан
бібліотеки в рр.1914–1920 р.”6, “Українська національна бібліотека”7,
Н. Дорошенко “Читаймо і шануймокнижку! (Інструкція. – Реферат. – Деклямації
й пісні)”8, І. Кревецького “Бібліотека Наукового Товариства ім. Шевченка у

2 Степан Сірополко, Короткий курс бібліотекознавства: історія, теорія та практика
бібліотечної справи (Львів, 1924).

3 Степан Сірополко, “Самоосвіта”, Життя і Знання, 4 (1928): 97.
4 Степан Сірополко, Українське шкільництво на Буковині, в Галичині, на Закарпатті та в

Канаді (Прага, 1932): 287.
5 Михайло Галущинський, Українські народні бібліотеки і праця над поширенням книжки

(Львів: Просвіта, 1926).
6 Володимир Дорошенко, Стан бібліотеки врр. 1914–1920 ([Б. м. ], [Б. р. ]).
7 Володимир Дорошенко, Українська національна бібліотека (Львів:  Накладом НТШ у

Львові, 1936).
8 Наталія Дорошенко, Читаймо і шануймо книжку (Львів, 1931).
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Львові”9, С. Магаляса “Порадник для освітників. Форми і методи освітньої
праці”10, де подано інструктивний матеріал, основне вістря якого направлено на
пояснення українським педагогам особливостей організації навчального процесу
для українських школярів.

У поширенні мережі українських педагогічних бібліотек чимала заслуга
належить національно-культурним, педагогічним та учительським товариствам.
Зусиллями їхніх членів наприкінці 1920-х – на початку 1930-х років побачили
світ нариси, які присвячувалися цим впливовим громадським інституціям
(В. Гнатюк, К. Малицька, Л. Ясінчук О. Терлецький, С. Перський). Вони
відкривають перед читачами раніше невідомі сторінки історії провідних
українських громадських організацій Другої Речі Посполитої, акцентують на їх
важливій ролі у процесі національного усвідомлення українського народу.

Автори науково-популярних праць наголошують, що основними завданнями
українських національно-культурних товариств повинні були стати: а) виховання
підростаючого покоління в українському дусі; б) підготовка української молоді
до громадського життя; в) відкриття дитячих садочків; г) заснування дитячих
бібліотек та ін11.

Окрім українських науковців, проблема функціонування книгозбірень у
міжвоєнній Другій Речі Посполитій закономірно привертала увагу польських і
радянських учених. Проте, як перші, так і другі діяли в певних ідеологічних
рамках: якщо польські історики, педагоги “закривали очі” на розв’язання
українських національно-культурних товариств, нищення українських бібліотек,
полонізацію системи середньої та вищої освіти, то радянські вчені висвітлювали
суспільно-культурні процеси виключно із класових позицій та марксистсько-
ленінської методології, що на тлі обмеженої джерельної бази зводить їх праці на
марґінес зацікавлень сучасних істориків.

Низка історико-педагогічних досліджень польських науковців присвячена
безпосередньо функціонуванню бібліотечної справи у міжвоєнній Польщі.
Окрім енциклопедичних студій (напр. “Publiczne bibljoteki lwowskie: zarys
dziejów”12), виокремимо праці Й. Грича “Przewodnik dla korystających z
bibljotek: oraz spis dzieł pomocnieczych”13, В. Явора “Biblioteka fundacji W. hr.
Baworowskiego we Lwowe”14, Р. Котула “Bibljoteka Wiktora Baworowskiego

9 Іван Кревецький, Бібліотека Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові (Львів: Накл.
НТШ, 1923).

10 Семен Магаляс, Порадник для освітників. Форми і методи освітньої праці (Львів: Накладом
товариства “Просвіта”, 1933).

11 Лев Ясінчук, 50 літ Рідної Школи (Львів: Накладом товариства “Рідна школа“, 1931).
12 Publiczne bibljoteki lwowskie: zarysdziejów, red. Ludwik Bernacki (Lwów: Zakład Narodowyim.

Ossolińskich, 1926).
13 Józef Grycz, Przewodnik dla korystających z bibljotek: oraz spis dzieł pomocniczych (Kraków:

Nakł. Tow. szkołyludowej, 1925).
14 Jerzy Jarowiecki, “Czasopisma pedagogiczne w Polsce” Encyklopedia pedagogiczna (Warszawa:

Fundacja “Innowacja”, 1993): 78–88.
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we Lwowe”15, А. Чоловського “Zniszczenie wojenne bibljotek małopolskich”16,
К. Бадецького “Bibljoteka miejska”17, “Biblioteka publiczna miasta Lwowa”18, Й. Ріхтера
“Pamiętnik I Zjazdu Bibliotekarzy Polskich we Lwowie (26.5–29.5.1928)”19 та ін.

Українські радянські науковці зосередили основну увагу на пропаганді
здобутків нової влади в сфері освіти і науки, возвеличували роль Компартії у
піднесенні освітнього рівня населення.

З-поміж інших наукових досліджень радянських учених виокремимо серію
бібліотекознавчих розвідок, оприлюднених на Першій конференції наукових
бібліотек в УСРР (зокрема, доповіді Д. Балика “Активізація роботи в наукових
бібліотеках”20, С. Постернака “Проблеми наукових бібліотек УСРР” та ін.).
Упродовж другої половини 1920-х рр.–1930-х років побачили світ інші
бібліотекознавчі праці історичного та теоретичного характеру, з- поміж яких,
зважаючи на тему дослідження, виокремимо наукові студії Д. Балика “Бібліотека
в минулому: Культурно-історичний нарис”21 та “Профспілчанські бібліотеки за
матеріалами УНІКу (1927)”22.

На зламі 1920-х–1930-х років вченими підготовано й інші науково-популярні
та довідкові видання, які опосередковано торкаються проблеми функціонування
бібліотечної справи у Другій Речі Посполитій. Зокрема заслуговують на увагу
роботи С. Сірополка23, більшість із яких підготовлена у Чехословаччині, та праця
Є. Габерле “Les Bibliothiëques de Lwów”, яка безпосередньо присвячена
бібліотекам Львова.

Друга світова війна перервала наукову працю українських та польських
істориків, бібліотекознавців та педагогів, а її завершення ознаменувалося появою
низки нових праць радянських та діаспорних вчених із досліджуваної проблеми.
Власне упродовж другого періоду, українська історіографія збагатилася
цікавими історико-педагогічними роботами, суттєвим недоліком яких була
надмірна перевантаженість тексту класовими кліше. З цих причин з “поля зору”
радянських вчених випала діяльність українських національно-культурних

15 Rudolf Kotula, Bibljoteka Wiktora Baworowskiego we Lwowie (Lwów, 1926).
16 Aleksander Czołowski, Zniszczenie wojenne bibljotek małopolskich (Lwów, 1929).
17 Karol Badecki, “Bibljoteka miejska” Publiczne bibljoteki lwowskie: zarys dziejow, red. L. Bernacki

(Lwów, 1926): 57–63.
18 Karol Badecki, Biblioteka publiczna miasta Lwowa: zpowodu uroczystego jej otwarca w

dwudziestolecie obrony Lwowa w dniu 21 listopada 1938 r. (Lwów: Nakl. B-kipubl. M. Lwowa, 1939).
19 Jan Richter, Pamiętnik I Zjazdu Bibliotekarzy Polskich we Lwowie (26. 5–29. 5. 1928) (Lwów,

1929): 72–90.
20 Дмитро Балика, “Активізація роботи в наукових бібліотеках”, Бібліотечний збірник, 1

(Київ, 1926): 89–98.
21 Дмитро Балика, Бібліотека в минулому: Культурно-історичний нарис, (Київ: Державне

видавництво України, 1925).
22 Дмитро Балика, “Профспілчанські бібліотеки за матеріалами УНІКу (1927)” Труди

Українського наукового інституту книгознавства, 2 (Київ, 1930): 82–97.
23 Степан Сірополко, “Самоосвіта”: 97; Степан Сірополко, Короткий курс бібліотекознавства;

Степан Сірополко, Українське шкільництво на Буковині, в Галичині, на Закарпатті та в Канаді.
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товариств (“Просвіта”, Українське педагогічне товариство “Рідна школа”,
“Взаїмна поміч українського вчительства” та ін.) та політичних партій (Українське
національно-демократичне об’єднання, Українська соціалістично-радикальна партія,
Українська соціал-демократична партія та ін.), які не “вписувалися” у радянську
модель висвітлення історичного процесу та трактувалися ними виключно як
“буржуазні”, “прислужницькі”, “зрадницькі” тощо.

Тим не менше, у цей період опубліковано низку монографій (зокрема, “Очерки
истории педагогической науки в СССР (1917–1980)”24, Н. Рева “Учитель-
словесник і шкільна бібліотека”25, підготовлено серію збірників наукових статей
(напр. “Прогрессивные библиотечные технологии: организация и управление”26),
засновано спеціалізовані журнали (напр..: “Бібліотекознавство і бібліографія”27,
“Научние и технические библиотеки СССР”28), захищені дисертаційні роботи29,
проведено низку круглих столів30, які опосередковано стосуються предмету
статті.

На жаль, бібліотекам міжвоєнного Львова, за невеликим винятком, радянські
бібліотекознавці приділили надзвичайно мало уваги. Проте існують і винятки.
У 50–80-х рр. ХХ ст. з’явилося декілька подібних робіт. Серед них варто згадати
дослідження С. Фіта і Д. Свєрчинської про історію та діяльність Літературного
товариства ім. Адама Міцкевича31, а також довідкові праці32.

Названі дослідження важливі передовсім з огляду на зібраний конкретний
матеріал. Будучи спеціально спрямованими на вивчення історії установ та
товариств, вони приділили бібліотечній справі лише фрагментарну увагу: автори
обмежилися тільки констатацією окремих фактів. Однак ці роботи заклали
підвалини, на яких згодом почали поглиблено і, до певної міри, спеціально
розроблятися теми, пов’язані з формуванням та діяльністю у Львові книгозбірень
педагогічногопрофілю.

24 Очерки истории педагогической науки в СССР (1917–1980), ред. Николай Кузин и Марина
Колмакова (Москва: Педагогика, 1978).

25 Ніна Рева, Учитель-словесник і шкільна бібліотека. (Київ, 1969).
26 Любовь Дубровина и Людмила Муха, “Исторические коллекции книг и библиотечные

собрания и совершенствование их организации и хранения”, Погрессивные библиотечные
технологии: организацияи управление (Киев: Наук. думка, 1989): 127–133.

27 Лініна Одинока, “Про класифікацію бібліотек на Україні в 20–30-ті роки
”Бібліотекознавство і бібліографія, 17 (1977): 81–87.

28 Мария Акилина, “К вопросу о классификации библиотек” Научние и технические
библиотеки СССР, 12 (1989): 3–9.

29 Ольга Олейниченко, “Библиотечное строительство на Украине в 1917–1925 гг.” автореф.
канд. дисс. (Москва, 1970).

30 Марта Боянівська, “Колекція рукописних книг НТШ” Т. Шевченко і українська національна
культура: Матеріали наукового симпозіуму (Львів, 8-9 червня 1989р.) (Львів, 1990): 135–136.

31 Stanislaw Fita, “Zarysdziejów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” Rocznik
Towarzystwa Literackiegoimienia Adama Mickiewicza. 1886–1986. (Warszawa; Łódź, 1986): 17–68.

32 Czywiesz kto to jest? red. Stanislaw Łoza (Warszawa: Wydawnictwa Artystycznei Filmowe:
nazam. Zrzeszenia Księgarstwa, 1983).
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Початок третього періоду ознаменувало відновлення української
державності у 1991 р., що відкрило перед українськими вченими нові можливості
у дослідженні бібліотечної справи у Другій Речі Посполитій.

У цей період з’явилося досить багато окремих досліджень, які безпосередньо
стосуються розвитку бібліотечної сфери у Другій Речі Посполитій. “Кожна,
навіть маленька бібліотека, має мати свою історію, – констатують
сучасні бібліотекознавці. – Дослідження історії бібліотеки, безумовно,
надасть можливість зберегти частину людської пам’яті в процесі
накопичення матеріалів для подальших досліджень історії, як окремої
бібліотеки, так і бібліотечної справи загалом”33.

Насамперед,  виокремимо бібліотекознавчі роботи теоретичного
спрямування. Методологію вивчення історії бібліотек одними з перших
сформували науковці Національної бібліотеки України імені В. Вернадського
НАН України. Узагальненого вигляду вона набула в праці О. Онищенка
“Проблеми дослідження історії бібліотек України”34. У роботах П. Рогової
“Типологічні ознаки педагогічних бібліотек”35, “Педагогічні бібліотеки: витоки,
становлення”36, М. Слободяник “Наукова бібліотека: еволюція структурного і
функціонального розвитку”37,М. Зніщенко “Історичні передумови виникнення
спеціальних публічних бібліотек для дітей в Україні”38 здійснено спробу
виокремити характерні риси педагогічних бібліотек в історичній ретроспективі,
простежити їх еволюцію.

Розглядаючи специфіку функціонування українських бібліотек у Львові та
загалом у міжвоєнній Польщі, переважна більшість науковців доходять висновку,
що “в умовах бездержавності вони відіграли визначну роль у культурному
розвитку українства та збереженні його духовної спадщини… Вони стали чи не
єдиними осередками, де широкі верстви населення отримували доступ до
літератури рідною мовою”39.

33 Валентина Білоус, Дослідження історії бібліотеки – важлива складова бібліотечного
краєзнавства, доступ отримано 9. 08. 2018, http: //irbis-nbuv.gov.ua

34 Олексій Онищенко, “Проблеми дослідження історії бібліотек України” Наукові праці
Національної бібліотеки України імені В. Вернадського, 15 (2006): 5–10.

35 Павла Рогова “Типологічні ознаки педагогічних бібліотек” Директор школи, гімназії,
ліцею, 5–6 (2003): 120–125.

36 Павла Рогова “Педагогічні бібліотеки: витоки, становлення” Вісник книжковоі палати, 7
(2001): 33–38; Павла Рогова “Педагогічнібі бліотеки: витоки, становлення: (кінець ХІХ – початок
ХХ ст.)” Вісник Книжкової палати, 8 (2001): 31–33.

37 Михайло Слободяник, Наукова бібліотека: еволюція структурного і функціонального
розвитку (Київ, 1995).

38 Mикола Зніщенко, “Історичні передумови виникнення спеціальних публічних бібліотек для
дітей вУкраїні” Вісник Книжкової Палати, 11 (2000): 22–24.

39 Олександра Плитус, “Діяльність бібліотек товариства “Рідна школа” в Галичині у 1924–
1939 рр.”, Вісник Львівського університету. Серія: книгознавство, бібліотекознавство,
інформаційні технології, 5 (2010): 116–121.
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У статті Й. Дзєняковської “Państwowa centralna biblioteka pedagogiczna we
Lwowie w swietle publikacji “Dziennika Urzedowego Kuratorium Okregu Szkolnego
Lwowskiego” (1926 – 1939)”40 проаналізовано особливості комплектування фондів
Центральної державної педагогічної бібліотеки у Львові. Серед польських
авторів згадаємо також статті М. Стіні41, А. Останек42, праці Й. Яровецького43,
М. Матвійова44, Д. Весоловської45.

Якщо в роботі А. Останек наведено конкретні відомості про загальне
культурне життя поляків у Львові та фрагментарно згадано про педагогічні
бібліотеки, то в статті М. Стіні поданий короткий історичний нарис про видавничу
діяльність педагогічної бібліотеки, а саме про серії “Львівська бібліотечка
перекладів психологічних праць” та “Львівська педагогічна бібліотечка”. Для
наукових студій Й. Дзєняковської властивий значний фактологічний матеріал.

Крім Державної центральної педагогічної бібліотеки, увагу українських та
польських істориків привертали й інші педагогічні книгозбірні Львова. Діяльність
бібліотек “Рідної школи” розглянуто в публікаціях О. Плитус46, “Просвіти” –
І. Зуляка47, книгозбірня НТШ – П. Баб’як48, О. Колосовської49 та ін.

Зауважимо, що наукові львівські бібліотеки стали об’єктом дослідження
Н. Кунанець, яка в праці “Наукові бібліотеки Львова (1784 – 1939): особливості

40 Jolanta Dzieniakowska, “Państwowa Centralna Biblioteka Pedagogiczna we Lwowie w świetle
publikacji “Dziennika Urzędowego Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego” (1926–1939)”, Записки
Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, 13 (2005): 286–297

41 Maria Stinia, “Lwowska Biblioteczka Pedagogiczna – między teorią a praktyką na uczycielską
Lwowska” Kraków – Lwów: książki–czasopisma–biblioteki. (Kraków, 2006): 111–118.

42 Adam Ostanek, “Życie kulturalne i szkolnictwo polskie we Lwowie w latach 1921 –1939”
Szkice Podlaskie, 17–18 (2009–2010): 155–173.

43 Jerzy Jarowiecki, “Czasopisma pedagogiczne w Polsce” Encyklopedia pedagogiczna. (Warszawa:
Fundacja “Innowacja”, 1993): 78–88.

44 Maciej Matwijów, Zakład Narodowy imenia Ossolińskich w latach 1939–1946. (Wrocław:
Towarzystwo Pryjaciół Ossolineum, 2003).

45 Danuta Wesołowska, “Funkcje bibliotek pedagogicznych w aspekcie historycznym” Poradnik
Bibliotekarza, 3 (1983): 47–51.

46 Олескандра Плитус, “Діяльність бібліотек товариства “Рідна школа” в Галичині у 1924 –
1939 рр.” Вісник Львівського університету. Серія: книгознавство, бібліотекознавство,
інформаційні технології, 5 (2010): 116–121.

47 Іван Зуляк, “Мандрівні бібліотеки “Просвіти” – важливий чинник розвитку культурно-
просвітницького руху в Західній Україні в міжвоєнний період” Матеріали V Буковинської
Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича. У двох томах, 1 (Чернівці: Книги–ХХІ,
2005): 180–184.

48 Петро Баб’як, “Збірка рукописів бібліотеки НТШ у відділі рукописів Львівської наукової
бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України” Бібліотека Наукового Товариства ім. Шевченка:
книги і люди (Матеріали круглого столу) (Львів, 1996): 45–51.

49 Ольга Колосовська, “Кириличні стародруки зі збірки НТШ” Бібліотека Наукового
Товариства ім. Шевченка: книги і люди: Матеріали круглого столу. (Львів, 1996): 22–28.
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становлення і розвитку, формування фондів та колекцій”50, а також низці статей51

охарактеризувала процес створення, розвитку та функціонування наукових
бібліотек з кінця XVIII ст. до 1939 р. “Колекції та зібрання наукових бібліотек
Львова означеного історичного періоду – це цінний шар матеріальної і
духовної культури, науки і освіти. Ці історико-культурні фонди є органічно
утвореними документальними комплексами, які потребують
бібліографічної реконструкції”, – зауважує дослідниця52.

Також слід згадати про серію досліджень М. Надраги, які ґрунтуються на
великій кількості архівних джерел53. Історик зосередила передовсім на фондах
педагогічних і шкільних бібліотек, а також на читацьких інтересах школярів.

Дослідники відзначають, що “біографії бібліотекарів, автобіографії, в яких
відображено соціальні та культурні реалії, політичні й моральні цінності, норми
та вимоги бібліотеки в різні часи, місце людини в житті бібліотеки, є унікальним
історичним джерелом під час дослідження історії бібліотеки”54.Незважаючи
на важливість проблеми, українськими вченими заповнено тільки окремі “білі

50Наталія Кунанець, Наукові бібліотеки Львова (1784–1939 рр. ): особливості становлення і
розвитку, формування фондів та колекцій (Львів: Вид-во Львів. Політехніки, 2010).

51 Наталія Кунанець, “Бібліотека студентських товариств “Дружній лихвар” (1871–1876),
“Академічне братство” (1876 – 1896), та “Академічна громада” (1896–1921)” Записки Львівської
наук. б-ки ім. В. Стефаника , 12 (Львів, 2004): 196–217; Наталія Кунанець, “Бібліотека
студентського товариства “Основа”: становлення та основні етапи діяльності” Вісник Львівського
національного університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні
технології, 1 (Львів, 2006): 181–195; Наталія Кунанець, “Бібліотеки українських молодіжних та
студентських товариств у Львові (за матеріалами часопису Студентський вісник “Поступ”. 1921–
1924 рр.)” Українська періодика: Історія і сучасність. (Львів, 2005): 294–298; Наталія Кунанець
“Історія створення та розвитку наукових бібліотек вищих шкіл Львова у кінці XVIII – на початку
ХХ cт.” Бібліотечний вісник, 1 (Київ, 2006): 28–34; Наталія Кунанець, “Наукові бібліотеки Львова
ХІХ–ХХ ст., орієнтовані на польського читача: заснування та формування фондів” Бібліотечний
вісник, 4 (2006): 52–64; Наталія Кунанець “Науково-педагогічні бібліотеки Львова наприкінці
ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами періодичних видань)” Українська періодика: історія і
сучасність. (Львів, 2008): 290–294.

52 Наталія Кунанець, Наукові бібліотеки Львова (1784–1939 рр.): 223
53 Марта Надрага, “Книга у культурі міжвоєнного Львова: друковані каталоги державноі

центральноі педагогічноі бібліотеки” Записки Львівськоі національноі науковоі бібліотеки Украіни
імені В. Стефаника, 1 (Львів, 2009): 385–396; Mарта Надрага, “Читацькі інтереси польських
гімназистів Львова в Другіи Речі Посполитій” Історія науки і біографістика, 1 (2015), доступ
отримано 10.08.2019. http: //inb.dnsgb.com.ua/2015-1/9.pdf; Mарта Надрага, “Шкільні (гімназіині)
бібліотеки міжвоєнного Львова: організаціині засади формування і кількіснии склад фондів Вісник
Львівського університету. Серія: книгознавство, бібліотекознавство та інформаціині
технологіі, 9 (Львів, 2014): 74–80; Марта Надрага, “Исторические аспекты становлення Львовскои
обласнои научно-педагогическои библиотеки” Библиотечное дело 2001: россииские библиотеки
в мировом информационном и интеллектуальном пространстве, 2. Москва, 2001. 398–399;
Marta Nadraga, “Ksia(zka szkolna w lwowskich szkołach i gimnazjach w latach dwudziestych i
trzydziestych XX wieku” Fides. Biuletyn Bibliotek Kosěcielnych, 21, 1 (2015): 111–122.

54 Валентина Білоус, Дослідження історії бібліотеки – важлива складова бібліотечного
краєзнавства, доступ отримано 9.08.2018, http://irbis-nbuv.gov.ua
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плями” у цій тематичній ніші. Як приклад – статті М. Кострової “Наталія
Дорошенко (1888–1974) як бібліотекар і педагог”55, Н. Королевич “Бібліографічна
діяльність В. В. Дорошенка (1879–1963): Біобібліографічний нарис”56, М. Надраги
“Генрик Копія – бібліотекар, педагог, громадськии діяч”57, “Іван (Ян) Кухта –
львівськии дослідник психологіі та соціологіі читання 20–30-х рр. ХХ ст.”58, “До
Сильвети др. Івана Кухти – директора Державноі центральноі педагогічноі
бібліотеки у Львові 1933–1945 рр.”59 тощо.

Таким чином, проведений історіографічний огляд демонструє відсутність в
українській історіографії комплексних наукових праць, які б присвячувалися
вивченню місця іролі педагогічних бібліотек Львова в структурі суспільно-
культурного життя міжвоєнного Львова. Епізодично проаналізовано тільки окремі
фрагменти даної проблеми, що актуалізує подальші дослідження у цьому
напрямку.

HISTORIOGRAPHICAL REVIEW OF THE ACTIVITY OF THE
LIBRARIES OF PEDAGOGICAL INSTITUTIONS AND SOCIETIES

IN LVIV DURING 1918–1939

Marta NADRAGA
Scientific library,

Danylo Halytsky Lviv National Medical University,
Pekarska street 69, 79000, Lviv, Ukraine

In the last two decades the peculiarities of functioning of the pedagogical libraries in the Second
Polish Republic has become a subject of keen interest for Ukrainian and Polish scholars, who in their
historical and pedagogical studies try to determine the role of the libraries in the social and cultural life
of Galicia in general and in interwar Lviv in particular. Therefore, the purpose of the article is to
consider how the activity of Ukrainian pedagogical libraries in Lviv was covered in foreign and Ukrainian
works.

The historiography of the problem is chronologically divided into several periods:1) Scientific /
popular scientific works that appeared in the 1920s – 1930s; 2) Post-war Soviet and diasporic
historiography (1945–1990); 3)Works of modern Ukrainian and Polish scholars (1991–2015). This
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approach is predetermined by three different political conditions in Lviv, that influenced the views and
methods of the scholars.

The vast majority of the works of Ukrainian and Polish scholars, works of public and political
figures during 1918s and 1919s were devoted not to the development of the libraries but to the
condition of schooling, to the history of national, cultural, pedagogical and teachers communities. In the
1920’s, special studies of S. Siropolko, M. Galushchynsky, and V. Doroshenko appeared.

In addition to Ukrainian scholars, the problem of the functioning of the libraries during the interwar
period in the Second Polish Republic naturally attracted attention of Polish and Soviet scholars of the
time. Both the former and the latter were limited by their ideological blinders: Polish historians ignored
the fact of destruction of Ukrainian libraries, the polonization of secondary and higher education;
Soviet scholars covered social and cultural processes only from the standpoint of Marxist-Leninist
methodology, which, due to the limited source base, reduced their works to the periphery of contemporary
historians’ interests.

During the post-war period, Ukrainian Soviet scholars focused on promoting the achievements of
the new authorities in the field of education and science, magnifying the role of the Communist Party
in raising the educational level of the population. They paid very little attention to the libraries of the
interwar Lviv. It is worth mentioning only the research work of S. Fit and D. Sverchynska devoted to
the history and activity of the Adam Mickiewicz Literary Society. Being specifically focused on the
study of the history of institutions and societies, they paid only a fragmentary attention to library
activities: the authors were limited only to the statement of some facts. However, these works laid the
foundations for deep and, to some extent, specific topics related to the formation and activity of the of
pedagogical libraries in Lviv.

With the proclamation of Ukraine’s Independence in 1991, there were quite a number of separate
studies directly related to the development of the libraries in the Second Polish Republic. In particular,
the works of Ukrainian scientists such as O. Plytus, I. Zuliak, P. Babiak, P. Rohov, N. Kunanets, O.
Kolosovska and M. Nadraga, as well as Polish scholars such as J. Zenyakowska, M. Stini, A. Ostanek,
J. Yarovetsky, M. Matviyov and D. Vesolovska. These studies mostly concerned the history of
libraries, institutions or individual librarians.

Conducted historiographical review shows that there is no comprehensive scientific works in
Ukrainian historiography dedicated to the pedagogical libraries in Lviv. This problem has been investigated
only partly. This actualizes further research in the area and shows its social significance.

Key words: pedagogical libraries, interwar Lviv, scientific research, popular scientific research,
historiographic research.
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