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“ ого найбільшим подвигом, як і
подвигом передреволюційного українознавства
взагалі, було вияснення народної основи
української історії, її тяглості і
неперервності, укріплення на сім грунті того
переконання, що “український народ – це
дійсний будівничий великого тисячолітнього
діла української історії і одвічний господар
української землі, политої його потом і
кров’ю...”



Українські пісні, видані М. Максимовичем
/ підготов. вид. і розвідка П. М. Попова. –
Фотокопія з видання 1827 р. – К. : Вид-во АН УРСР,
1962.–343с.

Збірник Максимовича 1827 р. був першим науковим
виданням українських народних (переважно ліричних)
пісень.

Своє велике наукове й художнє значення він зберігає і
в наш час, але давно вже став бібліографічною рідкістю,
майже недоступною навіть спеціалістам.

Перевидається цей збірник фотографічним способом
в супроводі розвідки члена-кореспондента АН УРСР проф.
П. М. Попова, який готує серію перевидань класичних
збірників і досліджень української народнопоетичної
творчості.

Додається також портрет М. О. Максимовича.
Це видання присвячується V Міжнародному з’їздові

славістів у Софії.
Книга розрахована на фольклористів, літераторів,

істориків та на широке коло читачів, які цікавляться
історією української пісні.

Шифр зберігання 8уф Макс



Киев явился градом великим... : вибрані
українознавчітвори/[упоряд.В.О.Замлинський].–К.:
Либідь, 1994. – 448 с.– (Пам’ятки історичної думки
України).

До книги ввійшли історичні, етнографічні,
фольклористичні та мовознавчі студії вченого, в основі яких
правдиве і пристрасне слово про замовчувані або спотворені
протягом десятиліть сторінки нашої непростої історії, про
самостійність і самобутність української мови, культури в
цілому. Ряд досліджень присвячені пам’ятним місцям
української столиці. Серед творів, що друкуються вперше, –
серія сказань про Коліївщину, Переяславщину, гетьманів
Сагайдачного, Хмельницького, козаків придніпровських,
дослідження з історії української мови, а також автобіографія
автора.

Для всіх, хто цікавиться вітчизняною культурою,
джерелами духовності українського народу.

Шифр зберігання 9см(Киев) Макс



Шифр зберігання 8рзб Денн

На тит. арк. надпис: Бібліотеці ім. М. Максимовича від
дослідників багатогранної творчості першого ректора
Київського університету. 10.11.2000 р. С. Лахно.

Денница : альманах М. А. Максимовича 1830,
1831, 1834 / изд. подгот.: С. Н. Лахно и Л. Г. Фризман. –
Х. : Изд-во Харьков. гос. авт.-дор. техн. ун-та,
2000.– 320 с.



Шифр зберігання 8рзб Денн

Дні та місяці українського селянина / [упоряд.,
пер. з рос., вступ. ст. та прим. В. Гнатюка]. – К. :
Обереги, 2002. – 189 с.

Книжка є найповнішим виданням цінної етнографічної
праці славетного українського вченого-енциклопедиста
Михайла Максимовича (1804-1873). Тут широко й мальовничо
зображено народні календарні звичаї й обряди, традиційний
селянський побут. Значну частину матеріалів даного видання
опубліковано вперше з архівних джерел. Для народознавців,
студентів, педагогів та всіх, кому дорогі духовні скарби
українського народу.



У пошуках омріяної України : вибрані
українознавчі твори / [упоряд. та вступ.
ст. В. Короткого]. – К. : Либідь, 2003. – 360 с.
– (Пам’ятки історичної думки України).

У книзі вміщено ключові українознавчі праці видатного
вченого-енциклопедиста М. О. Максимовича, що стояв біля
витоків становлення української ідеї. У дослідженнях,
більшість із яких востаннє друкувалися в 70–80-х роках
XIX ст., віддзеркалюється цілий етап розвитку українства
та формування новітньої самосвідомості. Видання, що
здійснюється з нагоди 200-річчя від дня народження вченого,
знайомить із поглядами М. О. Максимовича стосовно
найголовніших віх української історії. Багатий
ілюстративний матеріал допомагає відтворити колорит
тих епох, які він досліджував.

Для істориків, етнографів, краєзнавців, широкого
читацького загалу.

Шифр зберігання:СФ1156760 



Вибрані твори / [упоряд. та вступ. ст.
В. Короткого]. – К. : Либідь, 2004. – 360 с. –
(Пам’ятки історичної думки України).

У книзі вміщено ключові українознавчі праці видатного
вченого-енциклопедиста М. О. Максимовича, що стояв біля
витоків становлення української ідеї. У дослідженнях,
більшість із яких востаннє друкувалися в 70–80-х роках XIX ст.,
віддзеркалюється цілий етап розвитку українства та
формування новітньої самосвідомості. Видання, що
здійснюється з нагоди 200-річчя від дня народження вченого,
знайомить із поглядами М. О. Максимовича стосовно
найголовніших віх української історії. Багатий ілюстративний
матеріал допомагає відтворити колорит тих епох, які він
досліджував.

Для істориків, етнографів, краєзнавців, широкого
читацького загалу.

Шифр зберігання:СФ1156760 



Листи / [упоряд. і вступ. ст.
В. Короткого]. – К. : Либідь, 2004. – 312 с. –
(Пам’ятки історичної думки України).

Книга епістолярна – своєрідний життєпис ученого-
енциклопедиста, першого ректора Київського університету
Михайла Максимовича – видається вперше до 200-ліття від дня
його народження. Вміщенні у виданні листи відображають
життєву позицію вченого, його наукові та громадські погляди.
Водночас у них висвітлюються актуальні проблеми історії
України, формування культурного середовища тощо.

Для широкого загалу читачів.

Шифр зберігання:СФ 1561686



Вибрані твори з історії Київської Русі,
Києва і України / [уклад., коротка біогр. та комент.
П.Г.Маркова]. – К. : Вища школа, 2004. – 503 с.

До книги увійшли твори вченого М. О. Максимовича, що
відображають його багатогранні наукові інтереси в галузі
вітчизняної історії, філології, народної творчості та
етнографії.

Для істориків, філологів, широкого кола читачів.

Шифр зберігання: 9у1 Макс



Денница : альманах на 1831 год, изданный
М. Максимовичем, на 1834 год. – Репр. воспр. – [К.] :
[ВПЦ “Киевский университет”], [2006]. – LVIII, 140,
240 с. – Вых. дан. ориг.: М. : В тип. Августа Семена,
1831 ; М. : В Унив.тип.,1834.

Шифр зберігання: 8рзб Дени



Киевлянин. Кн. 1, на 1840 год / издал Михаил
Максимович. – Репр. воспр. изд. 1840 г. – [К.] : [ВПЦ
"Київський університет"], [2007]. – 253, [3] с. – Вих.
дан. ориг.: К. : В Унив. тип., 1840. – На обкл. назва:
Кіевлянинъ на 1840 годъ.

Шифр зберігання: 8узб Киев



Киевлянин. Кн. 2 / издал Михаил
Максимович. – Репр. воспр. изд. 1841 г. – [К.] :
[ВПЦ "Київський університет"], [2007]. – 323, [7]
с. – Вих. дан. ориг.: К. : В Унив. тип., 1841. –
На обкл. назва: Кіевлянинъ на 1841 годъ.

Шифр зберігання: 8узб Киев



Киевлянин. Кн. 3 / издаваемый Михаилом
Максимовичем. – Репр. воспр. изд. 1850 г. – [К.] :
[ВПЦ "Київський університет"], [2007]. – 218 с. –
Вых. дан. ориг.: М. : В унив. тип., 1850. – На обкл.
назва.: Кіевлянинъ на 1850 годъ .

Шифр зберігання: 8узб Киев



Шифр зберігання: 9у1 Макс

Собрание сочинений М. А. Максимовича.
Т. 1. Отдел исторический. – Репр. воспр. изд.
1876 года. – [К.] : [ВПЦ "Київський університет“],
[2007]. – VIII, 847 с. – Вих. дан. ориг.: К. : Тип.
М. П. Фрица, 1876 .



Собрание сочинений М. А. Максимовича.
Т. 2. Отделы: Историко-топографический.
Археологический и этнографический / Київ. нац.
ун-т ім. Т. Шевченка. – Репр. воспр. изд. 1877 г. –
[К.] : [ВПЦ "Київський університет]", [2007]. –
VII, 524 с., 2 л. ил. – Вих. дан. ориг.: К. : Тип. М. П.
Фрица , 1877.

Шифр зберігання: 9у1 Макс



Собрание сочинений М. А. Максимовича
Т. 3. Отделы: Языкознание. История
словесности / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. –
Репр. воспр. изд. 1880 г. – К. : ВПЦ “Київський
університет”, 2008. – [2], 745, [1] с. – Вих. дан.
ориг.: К. : Тип. Е. Т. Керер, 1880.

Шифр зберігання: 9у1 Макс



Об участии Московского университета в
просвещении России / Киев.нац.ун-тим.Т. Шевченко. –
Факсим. изд. – [К.] : ВПЦ "Київський
університет", 2009. – 47 с. – Факсим. изд. ст.,
опубл. в журн. "Русский зритель". М. : В Унив.
тип., 1830.

Шифр зберігання: 378 Макс



« ожному своя доля! І моя, якою б 

важкою не була інколи, та незрівняно

вища,  краща багатьох інших...»
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