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До збірника увійшли статті, автори яких, залучаючи до наукового обігу
нові джерельні матеріали, досліджують рукописну та книжкову спадщину,
що зберігається в фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та інших вітчизняних споріднених установ.
Видання репрезентує наукові студії з археографічної та архівознавчої
проблематики, зокрема, стосовно пам’яток караманлійського письма,
створених упродовж XVIII-XIX ст. на Кримському півострові або в Надазов’ї; просвітницьких студій піонера української кооперації М.ГІ. Балліна;
документальної спадщини видатного гідробіолога Т.С, Петіпи; архівної
системи Академії наук УРСР у 1960-1970 роках. Склад та зміст книжко
вих колекцій та зібрань висвітлюється в статтях, присвячених бібліотеці
Острозького єзуїтського колегіуму з її фондом медичної літератури, ко
лекції українського друкованого плаката другої половини 1980-х - почат
ку 1990-х років. Рубрика «Спеціальні історичні дисципліни» представлена
дослідженнями з документознавства (документознавчний аспект науко
вих студій М.В. Левитського) та книгознавства (проблеми атрибуції рід
кісних книг-підробок). У збірнику також представлені праці з інновацій
них технологій в бібліотечній та архівній справі, публікації документів,
рецензії та критика.
Розрахований на істориків, філологів, мистецтвознавців, культуроло
гів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.
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