
ФОНД ПРОФЕСОРА В.Т. ПОЛЄКА  

Фонд являє собою книгозбірню професора Прикарпатського 

університету імені В.Стефаника Володимира Теодоровича Полєка, що 1999 

року була передана посмертно бібліотеці університету для наукового 

опрацювання і користування читачами. У 2000 році завдяки старанням 

декана філологічного факультету С.І.Хороба, професора М.П.Лесюка, а 

також дирекції бібліотеки було засновано читальну залу «Фонд професора 

В.Полєка».  

В.Т. Полєк (1924 – 1999 рр.) – вчений-україніст, бібліограф, 

краєзнавець, був беззаперечним авторитетом у царині літератури, 

бібліографічної справи, прикладом скромного, працьовитого українського 

інтелектуала, бібліофіла, котрий вболівав за долю української культури.  

Фонд професора В. Полєка налічує понад 10 тисяч одиниць, з них 6 290 

– книги. Окремі примірники мають дарчі написи визначних письменників, 

друзів-науковців, колишніх студентів та ін.  

Домашня бібліотека вченого представлена літературою з різних галузей 

науки. Це, зокрема, історія, історичні науки, етнографія, економіка, 

економічні науки, держава і право, юридичні науки, журналістика, 

наукознавство, туризм, педагогіка. Дещо більше знаходимо літератури з 

релігії, музики, театрознавства, мовознавства.  

Найкраще у приватній бібліотеці професора В. Полєка була 

укомплектовано зібрання праць із літературознавства, а саме: історія 

літератури, історія і критика української літератури, історія української 

літератури до 1917 року, сучасна українська література, світова література, 

фольклор, література іноземними мовами.  

Серед книжково-бібліографічних матеріалів знаходимо автореферати, 

наукові записки, тези конференцій, бібліографічні покажчики.  

Журнальний фонд книгозбірні нараховує 28 найменувань (2 222 

примірників).  



Особовий архівний фонд професора В. Полєка складається з таких 

документів:  

- творчі матеріали (статті, нариси, рецензії, листування);  

- документи наукової діяльності (ювілейні матеріали, фотографії, 

плакати, програми, афіші, газетні вирізки, фоторепродукції картин та 

літографії, екслібриси).  

Всі ці матеріали зібрано і систематизовано у 1 048 папках. Зміст їх 

досліджується і облікується.  

Вчений цікавився діяльністю історичних осіб, громадсько-політичних 

діячів, творчістю письменників, художників, акторів, співаків різних країн, 

тому значення і обсяг зібраної інформації надзвичайно важливі для 

дослідників.  

Особисті архівні документи і науково-творчі рукописні матеріали 

фондоутворювача представлені такими темами: країнознавство (4 папки); 

історія України; історія Івано-Франківщини, історія міст і сіл Прикарпаття, 

історія міста Івано-Франківська (12 папок); географія та економіка (2 папки); 

історія церкви (10 папок); календарі пам’ятних дат (9 папок); історія 

української літератури (по періодах, 37 папок); зарубіжна література (37 

папок); українське мистецтво та народна творчість ( 26 папок); правознавство 

(2 папки); вузи Прикарпаття (3 папки); наукова робота (14 папок); публікації 

В.Полєка у пресі (18 папок); листування з редакціями (7 папок). Ведеться 

облік таких папок, готується бібліографічний покажчик.  

У приватній книгозбірні професора зберігається близько 694 листів. 

Листування В.Полєка носить як приватний, так і службовий характер, 

переважно з провідними вченими, діячами культури, письменниками, 

редакціями газет і журналів.  

Для обліку всього фонду створено інвентарну книгу, куди занесений 

весь книжковий фонд. Кожній книзі присвоєно інвентарний номер, нанесено 

відповідний штамп. Архівний фонд В.Полєка має свою печатку.  



Відображаючи різнобічні інтереси її власника, ця книгозбірня є зразком 

бібліотеки вченого-літературознавця. Вона стала найкращим пам’ятником 

людині, котра чесно і самовіддано трудилася на ниві красного письменства.  


