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СТАРОАКАДЕМІЧНИЙ (МАЗЕПИН) КОРПУС НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕР С ИТЕТУ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»:

ДО ІСТОРІЇ ВІДРОДЖЕННЯ ПАМ'ЯТКИ
Аиотаr{ія. Стаття присвячена висвітленню
історії відродження Староакаде.мічного (Мазе
пиного) корпусу у структурі відновленого у 1992 р.
Національного університету «Києво-Могилянська

академіЯ>>. Автора подас характеристику підроз
ділів та фондів Наукової бібл іот еки НаУ!<МА, що
розміщуються у Староакадемічному (Мазепина
му) корпусі.
Ключові слова: Києво-МогuляNська акадел,tія,
СтароакадемічfІий (Мазетт) корпус, наукова бі
бліотека, бібліотечні колекції.

Annotation. The authOI' in\1estigates the IIiStOJy
ofthe renovatioп ofOld Асаdетіс (Mazepa) Building
in the structш·e of Nationa/ UniveІ"siry «Kyiv-Mohyla
А саdету», restm·ed іп 1992. АиtІю1· proposes the
characteristics of the departments and soш·ces of
tl1e Scieпtific Library of Natioпal Unive1·sity «KyivMohyla Асаdету», ~vhich GІ"Є сопsегvіпg in Old
Academic (Mazepa) Building.
Кеу •vords: Kyiv-Mol1yla Academ;~ Old Academic
(Mazepa) Building, scienti.fic /іЬJ·GІу, librGІy s

зв' язку із його скороченням. У
остаточна

передача

всіх

1996

р. відбулася

nриміщень

КВВМПУ

у розnорядження НаУКМА . На відміну від ін

ших історичних будівель Братського ~юнастиря,
Києво-Могилянської академії та Київської духо
вної академії,

що

використовувалися у другій

nоловині ХХ ст. для мілітарних цілей, Староака
де:-.1ічний (Мазепин) корпус слуrував одним з фон
дових nриміщень Національної бібліотеки Украї

collectioпs.

ни ім. В . Верн адського.
Староакадемічний

Староакадемічний (Мазепин) корпус є одним

(Мазеnин)

корпус

є

-

із корпусів Національного університету «Києво

пам'яткою архітектури національного значення і

Могилянська академія» (далі: На УКМА) з часу

відповідно до Державного реєстру національного

їі відродження у

р. Ініціатори відновлення

ь.')'льтурного н адба шнr разом ІЗ іноrnми сімома сусід

академії вбачали в ній створення су•1асноrо уні

ніl\Ш історичними будівлямн ста rrоtзить комплекс

верситету, що був би одночасно спадкоємцем од-

nам 'ятку під назвою «Братсьr<ий монастир)) під охо

ного

з

v

•

1992

наистарtших

вищих

навчальних

•

заклаДІв

ронним

N2 15. АрхітсІ.\rур ни іІ а ІІ Са!\·rбль

Братського

України і Центрально-Східної Євроnи, першого

монастиря формувався nротягом XVJJ-XVШ ст. і

офіційно визнаного в східнослов'янському світі

включав спочатку дві дерев'я ні церкви

Києво-Могилянської академії. Тому розпоряджен

ленську і Благовіщенську та ряд адміністративних. і

ням Голови Верховної Ради України від

господарських приміщень. У

19 вересня

-

1703-1704 рр.

Боrояв
коштом

р. діяльність Києво-Могилянської академії,

І. Мазеnи на території Братського монастиря на міс

як незалежного вищого навчального закладу, була

ці дерев'яної Богоявлс11ської церкви був побудова-

відновлена на своїй історичній території.

ний за проекто;-.1 архітектора И. Старцева кам'яний

Комnлекс будівель зі всією

[5, с. 12]
територією, де у XVII

п'яти.ь.')'Польний собор у стилі українського бароко

ст. була заснована Києво-Могилянська академія,

З рОЗПИСа:\fИ украІНСЬЮіХ Та ІТалІИСЬКИХ маиСтрІВ.

впродовж

У

1991

наступних трьох стотть

використову

~

..

1740 р.

.

.-

....

.

Богоявленсью·ІЙ собор було відбудовано
"

валися різними закладами і установами: Київська

за проектом архітектора И .Г. Шсдсля, а також зве-

духовна академія , штаб Дн і провської військової

дено кам'яну дзвіницю. У

флотилії, Київське вище військово-морське nо

було зруйновано.

літичне училище (далі: КВВМПУ), Наці ональна

бібліотека України ім. В.Вернадського. У

1992

р.

НаУКМА розмістився в окремих будівлях вище-

.

названого училища, що nоступово звшьнялися

у

1935

р. собор і дзвіницю

Одночасно поряд з Боrоявленським собором
Братського монастиря коштом !.Мазепи було сnо
руджено

кам ' яний

корnус Києво-Могилянської

академії за проектом Й. Старцева. Власне дру-

•
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бО

.

.

.

га назва корпусу -Мазеnин корпус, пов'язана з

периметру стІн до стеш у nримІщеннях другого

пожертвуванням коштів І. Мазепою для будів

nоверху, в тому числі і в Контрегаційній залі, були

ництва

Києво

вмонтовані шафи, що використовуються й дони

Могилянської академії. І. Мазепа, як вихованець

ні. З часу відродження НаУКМА всі nриміщення

Києво-Могилянської академії та освітніх закла

Староакадемічного корпусу були звільнені НБУВ

дів Польщі, Франції, Німеччині, Італії, а також

і передані для потреб університету.
Отже, в результаті неодноразових перебудов

саме

навчального

•

як

V

державно-поштичнии

приміщення

•

дшч

кладену П.Могилою традицію

..
украшських

лише

продовжив

за-

спорудження

не

.

...

сакральних центрІв, але и роз-

будови Києво-Могилянської академії

-

духовно

nротягом понад

300 років сьогодні будівля Ста

роакадемічного корпусу є триnоверховою, тинькованою ,

.

прямокутною в

nлаю

з

замурованими

.

інтелектуального осередку Східної Європи. Ста

арочними

роакадемічний (Мазепин) корnус, збудований у

nоверхів та частково замурованими вікнами. Пе-

стилі українського бароко, був освітньою домінан

рекриття nершого nоверху склешнчаст1, другого 1

тою в історичному просторі Києво-Могилянської

третього

академії, яка, за визначенням О. Пахльовської, «Є

декороваНІ шлястрами, в1кна

•

•

не пльки престижним центром освІТИ

о

1 науки,

....

а и

велетенською лабораторією модерної культури».

вздовж

nершого

.

-

1 другого

.

.

пласкі ; nівнічний та західний фасади

. .

.

вікнами другого nоверху

-

-

наличниками, над

барокові ліnні орна

менти. Унікальність і значення Староакадемічного

.

..

У Конгрегаційній залі Староаr<адемічно

корпусу для ВІтчизняноІ культури полятає також у

го корпусу відбувалися урочисті події, диспути і

тому, що тут збереглися фреско-клейові розписи

діалоги викладачів та вихованців академії, а також

XVII

звучала музика у виконанні хору і музиканnв

на знайти ще в декількох архітектурних nам' ятках

спудеїв та ставилися театральні вистави. В інших

Києва

[6,

с.

галереями

21]

.

.

.

ст.

-

-

nочатку

XVIII

ст. , аналоги яких мож

орнаментальний розпис церкви Всіх свя

поверхІв знаходи-

тих Києво-Печерської лаври, окремі композиції

лися навчальні класи, починаючи від граматики,

і фрагменти орнаменту Софійського собору та

риторики та завершуючи філософським і бого

Кирилівської церкви, фрески храму Спаса на Бе

словським класами. Сполучення між класами від

рестові на території Києво-Печерської лаври.

бувалося через аркову галерею.

с. І

nри~>нщеннях першого

1другого

19)

[3,

У nриміщеннях першого склеnінчастого

рр. будівля була nерсбудована

nоверху Староакадемічного корnусу у різній сте

за nроектом И. Г. Шеделя, в результаті чого ста-

певі збереженості до наших днів дійшли чотири

ла триповерховою з одНОІ-.')'Польною Благовіщен

комnозиції - «Преображення» , «Боrомаnр», «Бла

ською церквою. Слід зауважити , що Благовіщен-

говіщення» і «Боrоявлення», що становлять цін

У

1732- І 740
~

ська

. .

церква у р1зю

часи

використовувалася

.

1 як

трапезна, і як монастирська бібліотека, і як учбове
приміщення, де навчалися спудеї. У ХІХ ст. Старо-

.

...

.

.

академJчнии корпус декшька разнз грунтовно пе-

ність

не лише з історичної точки зору, але й

-

з

мистецтвозн авчої, освітньої, nам ' яткоохоронної,
..... ..
.
..
реставраЦІИНОІ Та

Ь.)'Л.ЬтурОЛОГІЧНОІ.

Саме будівля Староакадемічного (Мазеnино

ребудовувався , зокрема після nожежі на Подолі у

го) корпусу як символ

вітчизняної освіти і на

1811 р. та у 1870-х рр. Під час облаштування засно
ваного у 1872 р. при Київській духовній академії

уки використовується у наукових, nопулярних та

Церковно-археологічного музею було за муровано

готиnів украі·нськ.их науково-освітніх

галерею першого поверху. Музей, що розмістив

тощо. Так, у

ся в шести залах будівлі , завдяки соро калітній

ного (Мазепиного) корпусу було заnропоновано

самовідданій праці професора М. І . Петрова зі 

видатним вченим ХХ ст. Омеляном Пріцаком для

брав у своїх стінах величезні скарби. У 1920-х рр.

логотипу заснова ного ним Українського наукового

Церковно-археологічний музей було л іквідовано,

інституту Гарвардського університету (далі: УНІ

а його музейні фонди nередані до Лаврського му

ГУ). Особистість І. Мазеnи та Києво-Могилянська

зею культів та побуту Київської

губполітпросві

аІ<адемія були темами дослідження О. Пріцака у

ти. Від J<інця 1920-х років і до часу відродження

р ізні періоди його наукової діяльності. Ще навча

НаУКМА у Староакадемічному корпусі була роз

ючись у ЛьвівськО!'vfУ університеті, О. Пріцак в іс

міщена частина фонду Національної бібліотеки

торичній секції Наукового товариства Шевченка

України ім. В.Вернадського (далі: НБУВ). Саме до

nід керівництвом !.Крип'якевича укладає

ці єї бібліотеки потрапили рукоnиси і книги лік

ографію джерел і nраць, nрисвячених історичній

відованої Київської духовної академії, що збира

добі, життю і діяльності !.Мазепи [7]та пише ряд

лися багатьма nоколіннями жертводавців, викла

статей.

дачів і вихованців Києво-Могилянської академії

статей про Ки єво-Могилянську академію у засно

ще з часів П. Могили. У другій половині ХХ ст.

ваному при УЮГУ :>Ь.J'РНалі

для збсрігаrтя книжкового фонду бібліотеки по

Studies».

інформаційно-nрезентаційних виданнях, для ло

[8, с.

1972

осередків

р. зображення Староакадеміч

біблі

2]У 1980-х рр. О .Пріцак публіЬ.')'Є ряд

[І, с.

229-250]

«Harvard Ukrainian

ПАМ'ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ: ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕСТАВРА ЦІЯ, МУЗЕЄФІКА ЦІЯ
Логотиn на nрохання УНІГУ створив худож
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була введена в обіг купюра в 500 гривень, на аверс1

ник, графік, мистецтвознавець Я. Гніздовський,

якої зображено Г.Сковороду, а на реверсноr-.rу боці

з яким О. Пріцак перебував у тісному контакті і

розміщено зображення будівлі Староакадемічного

до якого заверну вся з nроханням виготовити лого

корnусу на фоні печатки навчального закладу, що

тип' . Ідея та історія заснування УНІГУ, як nершо

використовувалася у

XVIII ст.

го наукового українознавчого осередку у США , до

Від часу nобудови Староакадемічного корnу

створення я r<ого і нтелектуально і фінансово долу

су в його стінах окр ім навчальних класів розмі

чилася значна частина українців американського

щувалася також книгозбірня Києво-Могил ян ської

континенту, були добре відомі Я.Гв іздовськоr-.rу,

академії, зал ишки якої через п ожежу

що особисто неодноразово його відвідував. На

часом nере йшли до Київської духовної академії і

.

.

.

.....
логотиш центральне мtсце заимає стиЛІзоване зо-

браження Староакадемічного корnусу nісля його
перебудови у

XVIII ст., над яким розміщено

Гарвардського університету латинською

«Veritas» (з лат.:

гасло

мовою

«істина»). З цього часу окрім офі

ційних бланків УНІГУ всі його видання , зокрема

науковий журнал «Hat"Vaгd

Uk.Iainian Studies»,

мо

нографічні nраці, Гарвардська бібліотека давнього
українського nисьменства, інформаційІІО -довідкові
матеріали, містять зображення Староакадемічно•

>

го (Мазеnи ного) корпусу. Крtм того, логотиn- є

сІ<Ладовою частиною екслібрису

Harvard College

Ukrainian Seminar.
Зображення Староакадемічного (Мазеnиного)
корпусу використано також для логотиnів створе

ної у

р . Археографічної комісії АН УРСР та
заснованого у 199 J р . - Інституту україн ської архе 

1987

ографії та джерелоз навства ім. М.С . Грушевськог~
НАН України. Слід зазначити, що у створенНІ
та діяльності цих двох наукових інституцій брав

безnосередню участь вище згадуваний О.Пріцак.
Тому можна nриnустити , що вибір зображення на

їх логотиnах відбувався також за його участі.
У

1992

р. Укрnоштою було виnущено nо

штову марку, nрисвячену відродженню Києво~
Могилянської

академії.

Зображений

на

марщ

Староакадемічний (Мазепин) корnус є фоном, на

якому чітко виокремлюються по статі покровителя
академії !.Мазепи і вихованців академії - спудеїв.
Автор марки Л .І. Корень викори став фрагмент гра

вюри «Різдвяна процесія» І . Щирськоrо 3 . У

1

2006 р.

Про стосунки О.Пріцака та Я. Гніздовеького
свідчать збережене листувания між ни:-ш, яке
охоплюс саме nеріод відкриття українознавчих

кафедр та Українського наук~вого інсти·~~
у Гарвардському універс.итеп. В мистец~юи

колекції О. Пріцака зберІгається J3 граq)Іч~их
робіт Я. Гніздовського. Див.: Наукова б1блютека

181 1

р. з

стали їі nочатковим фовлом. Після закриття Ки 
ївської духовної академії їі бібліоте•Іний фонд

було передано до В сенародного інституту на
родної освіти і до Всенародної бібліотеки Укра
їни, nравонаступницею якої є НБУВ. Книжка~
ва колекція Київської духовної акаде м ії у склащ

НБУВ включає

12

інкунабул,

131

nал сотиnів,

450

видань церковнослов'янського друку, а також

96

тисяч одиниць зберігання з богослов'я, філософії,
історії, nрава, філології, ~сторії літератури, архе
ології, еко н оміки, мистецтва, меди цини та інших
гуманітарних

наук.

Бібліотека

Київської духо

вної академії за своїм складом і змі стом, а також

за класифікацією , комплектуванням і зберіга нням
книжкового фонду належала до найвизначніших
бібліотеІ< свого часу4 .
З часу nередачі Староакадемічного корnусу до
На УКМА в його стінах розміщується Наукова б і

бліотека університету. Перші nридбан і і отримані
книги у лютому

р. бібліотека оnрацьовува

1992

ла і каталогізувала у приміщенні Благовіщенської
церкви, що сьогодні перебуває у
ні

підпорядкуван

церков ної громади Української nравославної

церкви Київського nатріархату. Наукова бібліотека
На У:КМА належить не лише до гро на

ч

наиJ\юлод-

ших університетських бібліотек України , але й
до найвизн ач ніших вітчизняних б і бл і отск за сво
їм обсягом , складом і змістовним н аnовненням,

оскільки їі фонд за
до одного

21

рік від nершої к ннrи виріс

мільйона друкованих видань та слск,..

u

тронних ресурсів, що заоезnечує навчальнии пр.оцес та науково-дослідницькі інтереси студентІВ,

викладачів і науковців.

[4,

с.

114-112; 1О,

с.

34-38:

11, с. 25-29; 9, с. 14-25]
Постуnово з розвитком Наукової

бібліоте

ки в Староакадемічному корnусі розташувалися

декілька їі nідрозділів: дослідницька б і бл і отека,

На УКМА. - Фонд І О. -Опис 1. - Снрава 686.
2

В архівній колекції О.Пріцака міст~тьс~ чисельна
кількість різно:-.~анітних за типологІЄЮ 1 видами

3

4

rpyHTOBIIC ДОСЛіджеНИJІ історіЇ біб~іОТСКІІ
Київської духовної академії з анаЛІзом створення

документів із зображенням логотиnу УНІГУ. Див.:
Наукова бібліотека НаУК.МА. Фонд 10. - Опис 1.

книгозбірні часів Києво-Могилянської академії
та їі традицій здійснила у свій дисе~та~їі

Щирський Іван (у чернецтві: Інокен~!й) ( І ~50?,

Л.М.Дениско. Див.: Дениско Л.М. Б1бmотека

м. Чернігів? - 1714, м. Любеч) - укра1н~ьки_!'І
гравер, поет, культурний і релігійний щяч. Иоrо
твори : ікони , ілюстрації до книги Л.Барановича
«Благодать і істина .. .» та ін.

Київської духовної академії та їі бібJІіотекарі
(І 8 19-1919). Автореферат дисертації на здобуття
наукового стуnеия кандидата історичНІіХ наук. К.,

1997.
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2013

мистецька бібліотека, відділ рідкісної книги, від

І. Губаржевського , Дж. Мейса , Ольги і Ярослава

діл nеріодики , науковий архів. У дослідницькій

Дужих, С. Зеркаля , О. Зуєвського, О. Коновала,
П. Одарченка, М. Семенця) 1 і 2 фонди установ

та мистецькій бібліотеках зберігається більшість

.

ко-

(Українського технічно-госnодарського інституту

лекції Тетяни і Омеляна Антоновичів, Миколи

(Мюнхен), Української кооnеративної кредитової

Брайченка-Петренка , В'ячеслава Брюховецького,

Сергія Білоконя , Віри Вовк, Ярослава Голова

спілки (Рочестср, США).
У фондах Наукового архіву зберігаються різно

ча, Ольги і Ярослава Дужих, Курта Зонтrаймера,

манітні за видами, типами та способом створення

Олега Зуєвського, Зиновія Квіта, Євгена Лащи

і відтворення документи на паперових і цифрових

ка, Джеймса Мейса, Михайла Москаленка, Петра

носіях, відео-, аудіо-, фото-

Одарченка, Дм11тра Павличка , Юрія Паславсько

кументи, а також музеию nредмети, зокрема укра-

rо, родиНJІ Стебельських , Володимира Старицько

їнських науковців і діячів культури Д. Дорошенка,

го, УВАН у США, УВАН у Канаді, Євроколекції

Н. Полонської-Василенко, І. Багряного, Ю. Шеве

Фонду Кірклюща та ін. У 201 О році в одному з

льова, П. Коваліва, В. Яніва,

nриміщень Староакадемічного корnусу відкрито

одоровича, Іларіона (Івана) Огієнка, Мстислава

Бібліотеку-архів Джеймса Мейса, створеного на

Скрипника, Григорія Оrійчука, Полікарпа Сікор

основі переданої до НауІ<ової б і бліотеки універ 

ського, Сильвестра Гаєвського та ін.

nерсональних

книжкових

~

колекщи,

зокрема

~

.

та образотворчі до-

владик Іоанна Те

одного з

З відродженням Києво-Могилянської акаде

найвидатніших дослідників теми Голодом ору. В

мії на їі історичній території Староакадемічний

складі архівного фонду знаходяться фотографії,

корnус, як і у давні часи, став місцем проведення

особисті документи та меморіальні речі науков

найбільш урочистих nодій. Саме у Конгрегаційній

ця , який у

залі відбуваються наукові форуми, презентації,

ситету книжкової та архівної: колекції

1993

р. переїхав до України, працював

•

•

о

•

.

..

у рІзних наукових Інститущях та перюдичних ви-

вистуnають вщом1 ІНтелектуали та госn ЗІ всього

даннях, викладав у НАУКМА.

світу. Крім того, Конгрегаційна зала використову

Завдяки

nодарованим

nриватним

колекціям

Наукова бібліотека унівсрснтету не лише кількіс

ється як одна з читальних зал Наукової бібліотеки
НаУКМА.

но формувала свій фонд, але й отримала раритетні

Окрім підрозділів Наукової бібліотеки у Ста

виланRЯ , значна частина яких мІстить дарчІ напи-

роакадемічнОІІ1)' корпусі розміщується Докторська

си, автографи , маргіналії видатних інтелектуалів

школа НаУКМА, що здійснює підготовку науково

та діячів науки і культури ХХ ст.

педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації

.

.

Фонд рідкісних видань нараховує nонад

4

ООО

у формі асnірантури та докторантури, а також че

том ів наукової, енциклопедично-довідТ<ової, ху

рез створення структурованих докторських

дожньої

програм , відnовідних до

літератури та пер іодики. Найдавнішою

друкованою книжкою є видання, що вийшло у
V

(PHD)

вимог Європейського

nростору вищої освіти (ЕНЕА). Докторська школа

р. в Исні (Німеччина) і являє собою

НаУКМА розроблю є, впроваджує, вдосконалює

коментарі та тлумачення до відомої книги Гуго

та nоширює праюичну модель третього циклу на

Грація «Про nраво війни і миру», написані ректо-

укової освіти

світ у

1676

~

(PHD).

Цей цикл освіти спрямова

ром Иєнської Академії Валентином Фельтгаймом.

ний на підготовку висококваліфікованих науковців

Основна частина фонду рідкісних видань -це

і викладачів шляхом поєднання цілеспрямованого

[2]

.

.

~

J здІисненRЯ

видання ХІХ ст. - першої nоловини ХХ ст. Цінну

структурованого навчання

колекцію фонду становлять малотиражні видання

досліджень, що забезпечує високий рівень фахо 

української діаспори до

вих знань і формування дослідн ицької культури,
.
. .. .
....
.

1947 року.

Колекційні надходженRЯ до Наукової бібліоте
ки НаУКМА, в складі більшості яких окрім друко

ВІДповщноІ свІтовим та європенським

наукових

академІЧ-

ним стандартам.

ваних видань були також різні за обсягом і харак

Сьогодні Староакадемі чний (Мазепин) корnус

тером архівні матеріали , обумовили необхідність

nотребує rрунтовних реставраційних робіт, що

створення у

вимагають значних коштів та підтримки з бо~-.'У

200 l

.

р. сnеціалізованого відділу- На-

.

укового архІВу, що розм1щусться

.

у првм1щенRЯХ

держави. З

2011

р. НаУКМА офіційно заявив про

колишнього Церковно-археологічного ІІ-rузею Ки

аварійний стан будівлі та самотужки шукає кошти

ївської духовної академії, тобто у колишній відкри

для nроведення всього комплексу реставрацшних

тій галереї Староакадемічного корпусу. До архіву

робіт, організовуючи спеціальні благодійні акції із

вже nередали дОJ<умснти більше

90 осіб - виклада

чі НаУКМА та представники української діаспо
ри. На сьогодні в Науковому архіві зберігаються

13

фондів особового походження (В. Брюховець

кого, Т. Брика, В. Вовк (Селянської), Я. Головача,

.

~

Архівна колекція видатного вченоrо О. Пріцака

зберігається разом з йоrо бібліотечною колекцією
та мистецькою збіркою у Меморіальному кабінеті
бібліотеці Омеляна Пріцака у одному з корnусів
НаУКМА за адресою: оул. Вод0ська, 8/5.

ПАМ'ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ: ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕСТАВРАЦІЯ, МУЗЕЄФІКАЦІЯ

....

.

-

63

залученням потенщини:х жертводавщв та мецена-

Бібліотека і кн ига у контексті часу: збірник науко

nв.

вих статей Міжнародної науково-практич н ої кон

01Же, Староакадемічний
з

1992

(Мазеп ин) корпус

р . разом з відродженням НаУКМА вико

ристовується

відповідно до ідеї його фундатора

ференції

України,

5.

11- 12 травня 2006 року, м .
2006.- С. 114-120;

Онищенко

Київ.- К.: НТБ

Є.І.

Воскресіння

!.Мазепи як простір формування нових поколінь

Академії:Слоrади

української науки, освіти і культур11. В Старо

Моr:илянеької академії та його учасників. - К.: Ви

академічному (Мазепиному) корпусі зберігаються

давничий ді м «КМ Академія»,

V

•

'

•

•

'

•

наицІННІШІ в науковому, Історичному 1 меморІаль-

6.

про

вщродження

Києво 

2004. - C.l2.

Пахльовська О. Києво-Могилянська ака

ному значеннях фонди Наукової бібліотеки На

демія як чинник становлення національної само

УКМА, що містять унікальн і зразки вітчизняно

бутності української ккультури: парадокси сво

го та зарубіж ного стародрукування і видавництв

mоції //Києво-Могилянська академія

ХІХ ст.

ст. - по

XVII-XVIII ст. : Еици кл. Вид. !Упоряд. З.І.Хижняк ;
За ред. В.С. Брюховецького. - К.: Вид. дім « КМ
Академія» , 2001.- С.21.
7. Пріцак О. Мазспинська бібліографія . 16881938. -Наукова б і бліотека НаУКМА. Фонд 10. Опис 1. - Сnрави 622, 623.
8. Пріцак О. Роман Мазеnи з Фальбовською
11 Українські Вісті. - Львів, 1937. - N2269 (6, гру

чатку ХVІП ст. , nотребує негайної державн ої під

день); Еnілог одного дотеnу, або авантюра Пасска

тримки для якнайшвидшого проведення реставра

зМазепою // Там само. - Львів ,

ційних робіт.

грудень) ; Іван Мазепа і

-

першої половини ХХ ст. ,

образотворчі

колекції, рукоrтиси, автографи та меморіальні речі
українських вчених, діячів культури і церкви. Ста

роакадемічний (Мазепин) корnус як одн а із збе
режених nам ' яток українського бароко у Києві,
збудована за кошт

І.Мазеm1 найдав ні ша споруда

Братського монастиря з унікальними рідкісними
зразками фреско-клейового розnису

XVII

імен ах ,

1937. - N!!275 (13,
княгиня Анна Дольська //

Мазепа. Збірник І Праці українського наукового

Джерел а

інститу1у. Т.46. -Варшава,
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Ukrainian History // Harvard Ukrainian Studies.
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Bibliography of Soviet Publications Related to tlle
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(with Procyk, Oksana) // Harvard Ukrainian Studies.
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Ярошенко Т. Університетська бібліотека в
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