
П А С П О Р Т 

 

Б і б л і о т е ч н о ї    к о л е к ц і ї 

 

 

1.Повна офіційна назва колекції: Колекція Віри Вовк (Селянської)  

Скорочена назва колекції: ВВ  

2.Кваліфікаційні визначення фонду (колекція, особова бібліотека, бібліотечне 

зібрання,     книжкове зібрання,  книжкова збірка,  тематична колекція). 

3. Коротка біографічна довідка про власника: Народилася в Бориславі (1926). 

Студії германістики, музикології і порівняльного літературознавства в 

Тюбінгені, Ріо-де-Жанейро (докторат), Нью-Йорку і Мюнхені. Професор 

німецької літератури в Державному Університеті Ріо-де-Жанейро. 

Літературні премії ім.Івана Франка в Чікаго (1957, 1979, 1982) і Києві 

(1990); премія Благовість (2000). Важливим аспектом творчой діяльності є 

її перекладацька діяльність. В.Вовк має понад 50 книжкових видань 

власних поетичних, прозових, драматичних творів та перекладів. 

Переклади В.Вовк сприяють поширенню української літератури та 

культури у світі. 

(посада, кола наукових інтересів) 

4. Форма та обставини надходження (дар, купівля тощо) 

5. Наявність заповіту власника щодо умов зберігання зібрання: немає. 

6. Обсяг фонду особової бібліотеки_619__прим. 614_ назв 

- в тому числі книг, записаних до інвентарної книги (кількість)_334 _, з якого 

по який номер (№25 від 18.02.99 р: №№131064-131098, №275 від 11.06.01 р.: 

№№150922-150971, №277 від 11.06.01 р.:№№150972-150975, №288 від 

29.04.02 р.:№№158616-158661, №357 від 23.05.02 р.:№№187815-187864, 

№358 від 23.05.02 р.:№№187864-187925, №622 від 11.10.02 р.:№№163310-

163363, №620 від 10.10.02 р.: №№163220-163259).  

- Загальна кількість прийнятих одиниць зберігання: 

- під час надходження (дата)_80 пр. (1998 рік) 

- поповнення (дати)  363  пр. (2001, 2002 роки), 176 пр. (2003, 2004 рр.)                                                             

-    сучасний стан  (дата)  619  пр. 

- в тому числі: 

- документів особового походження (рукописи,листи,чернетки 

гранки)__0___описів; 

- рідкісних та цінних документів _4_ прим. 

- документів, що мають екслібриси___619__прим. 

- в тому числі документів з помітками власника__3_ прим. 

Назви структурних частин зібрання та їх хронологія: (1926-2000 рр.) 

книги: вітч. 107 пр. 

    інозем. 227 пр. 

      періодика: газети_______ 

            журнали___1 пр.____ 

брошюри_108 пр.     

дисертації___________ 

       кффд_____       

мапи___________ 

листівки____________________________________ 

фотографії_____________________________________________________ 



7. Наявність матеріалів зібрання в інших бібліотеках, архівах, приватних 

зібранях: Колекція Одарченка П. 

8. Умови зберігання особової бібліотеки: звичайні. 

9. Схема класифікаціїї матеріалів: УДК 

10. Довідково-пошуковий  апарат на фонд особової бібліотеки та його коротка 

характеристика (хрологічні межи, структура, розміщення матеріалів тощо) –  

немає . 

каталоги______-____карток 

картотеки _____- ___карток 

11. Наявність: 

друкованих каталогів - 

покажчиків – 1пр. 

коротких оглядових характеристик - 

тематичні огляди - 

джерелознавчі праці – 4 пр. 

статті -  

12. Використання матеріалів особової бібліотеки в підготовці: 

праць, розробок, досліджень –  18  замовлень (2003 р.)+ 5 зам. (2004 р.) 

прикнижкової та пристатейної бібліографії 

та ін. 

13. Експонування матеріалів особової колекції на виставках, переглядах: У 1998 

році відбулась виставка-презентація колекції Віри Вовк, на якій 

експонувалось близька 300 пр. видань          

(дата, кількість прим.) 

14. Наявність страхового фонду на мікроносіях ____-_____прим. 

15. Необхідність реставрації, відновлення документів___-_____прим. 

16. Інформація про втрачені або передані документи: такі документи відсутні 

_____________________________________________________________________ 

 

17. Необхідність наукового опрацювання особової бібліотеки, книжкового 

зібрання: 

- колективний опис зібрання, колекції 

- поодинокий опис окремих одиниць зібрання____________________прим. 

 

18. Відомості про осіб, що передали зібрання: Зібрання передано автором 

особисто. 

Короткі відомості про осіб, що формували зібрання:  

19. Відомості про приналежність до інших колекцій та зібрань: 
    

ШТАМПИ                                  ЕКСЛІБРИСИ                МАРГІНАЛЬНІ ЗАПИСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


