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8 липня 2015 року у Львівській національній науковій бібліотеці (ЛННБ) 

України імені В. Стефаника відбулось урочисте відкриття меморіальної дошки 

у пам’ять про перебування у 1827-1940 рр. в будівлі на вул. Стефаника, 2, 

Національного Закладу імені Оссолінських (нині — головний корпус згаданої 

бібліотеки). 

Інституцію під назвою «Родинна фундація публічної бібліотеки імені 

Оссолінських» було засновано у Відні 1718 року. Ініціатором її створення став 

відомий польський учений, бібліофіл, колекціонер граф Йозеф Максиміліан 

Оссолінський.  Установа мала складатися з колекції книг, рукописів, гравюр, 

карт, медалей, картин, скульптур, а також земельних маєтків, призначених на 

її утримання. Представники графа у Львові придбали руїну колишнього монастиря 

кармелітів. З дозволу уряду Австрійської імперії значну частину колекції  

Й.М. Оссолінського в 1827 р. було перевезено до Галичини і, згідно із заповітом 

власника, подаровано місту Львову. Це була галицька інституція, яка утримувалася 

в тому числі дотаціями львівського магістрату й податками місцевого населення. 

Крім зазначених фондів, до бібліотеки увійшли цінні документи греко-

католицьких монастирів, ліквідовані імператором Йосипом ІІ. Бібліотека також 

отримувала обов’язковий примірник місцевого друку. З історією львівського 

Закладу імені Оссолінських (коротка назва – Оссолінеум) пов’язана діяльність 

багатьох поколінь бібліотечних працівників, адміністраторів і вчених, які доклали 

чимало зусиль для збереження цінної історичної інформації. 

Виступає перед мікрофоном: віце-президент НАН України академік С. Пирожков 



На початку січня 1940 р. на базі шести найбільших бібліотек (у тому числі й 

Оссолінеуму) у Львові було організовано Львівську філію бібліотеки Академії наук. 

Саме в цей час із фасаду зняли меморіальну таблицю, встановлену 1928 року на 

відзначення сторіччя з дня заснування Оссолінеуму та на вшанування пам’яті його 

засновника Й.М. Оссолінського. Нині в цій будівлі розміщений центральний корпус 

Львівської національної бібліотеки України імені В. Стефаника. 
 

 
 

 

 

 

В урочистостях на честь відкриття меморіальної дошки взяли участь та 

виголосили привітальні слова віце-президент НАН України академік  

С. Пирожков, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації  

Ю. Підлісний, заступник міського голови Львова М. Литвинюк,  генеральний 

директор Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща  

Я. Ольбрихт, воєвода Нижньосілезького воєводства Республіки Польща Т. Смоляж, 

президент Вроцлава Р. Дуткевич, генеральний директор ЛННБ України імені  

В. Стефаника член-кореспондент НАН України М. Романюк, директор 

Національного Закладу імені Оссолінських у Вроцлаві доктор А. Юзвенко. На 

Зліва направо: директор Національного Закладу імені Оссолінських у Вроцлаві доктор Адольф Юзвенко, 

представник Національного Закладу імені Оссолінських у Львові Вікторія Маліцька, генеральний директор 

Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща Яцек Ольбрихт, заступник міського голови 

Львова Марта Литвинюк, віце-президент НАН України академік Сергій Пирожков, воєвода Нижньосілезького 

воєводства Республіки Польща Томаш Смоляж, заступник генерального консула Республіки Польща у Львові 

Лонгіна Путка, голова Західного наукового центру НАН Україи академік Зіновій Назарчук і президент Вроцлава 

Рафал Дуткевич. 



урочистостях також були присутні діячі науки і культури України та Польщі, 

зокрема голова Західного наукового центру НАН України академік З. Назарчук, 

керівники вищих навчальних закладів та наукових установ Західного 

наукового центру НАН України, директор департаменту культурної спадщини 

Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща Я. Міллер, 

представники Генерального Консульства Республіки Польща у Львові та 

Посольства Республіки Польща в Україні. 

Як зазначив Президент Вроцлава пан Р. Дуткевич, відкриття меморіальної 

дошки є свідченням дружби між двома країнами та прикладом культурної 

відкритості Львова. 

Генеральний директор ЛННБ України імені В. Стефаника член-кореспондент 

НАН України М. Романюк висловив сподівання, що відновлена завдяки спільним – 

українським і польським – зусиллям меморіальна дошка нагадуватиме і про спільне 

історичне минуле українського та польського народів. 

 
За інформацією Відділення історії, філософії та права НАН України 
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