
2 січня 2012 року минуло 120 років від дня народження Бандрівського 
Володимира  Карловича  (2.01.1892,  м.  Новий  Тарг  –  1950  травень  Львів) 
журналіста,  книгознавця.  Мати  В.  Бандрівського  походила  з  роду 
Крушельницьких, була старшою сестрою Соломії Крушельницької. 

В  січні  1916  р.  закінчив  Львівський  університет,  відділення  права  і 
політичних наук, згодом деякий час студіював філософію в університеті  у 
Відні.  З 1914 року почав себе пробувати в журналістиці.  У 1916-1918 рр., 
видавав щомісячний журнал «Шляхи» (Львів) присвячений літературним та 
суспільним справам,  та  часопис  «Новітня  бібліотека».  У 1918  –  1940  рр., 
перебував  в  Італії,  Швейцарії,  Австрії,  Литві,  Німеччині,  Чехословаччині. 
Працював, як журналіст в західноукраїнських прес-бюро: 1923-1933 рр., - у 
журналі «Український прапор», «Українська кореспонденція». 1938-1939 рр., 
- член редколегії  «Нової свободи» (Ужгород, Хуст). 1940-1941 працював у 
Лемківському союзі кооператорів,  згодом у Ревізійному союзі українських 
кооператорів  у  Львові.  Від  1944  р.  лаборант,  з  1945-1949  рр.  молодший 
науковий співробітник Інституту економіки Львівської філії АН УРСР. Автор 
низки  статей,  досліджень  з  історії  паперової  промисловості, 
книгодрукування.

В  Центральному  державному  архіві-музеї  літератури  і  мистецтва 
зберігається  особовий  фонд  В.  Бандрівського  (ф.  401,  оп.  1,  спр.  55). 
Матеріали  до  ЦДАМЛМ  України  були  переданні  сестрою  Одаркою 
Карлівною Бандрівською, відомою співачкою, піаністкою, педагогом. 

До  опису  справ  увійшли  такі  розділи:  творчі  праці;  листування; 
документи  до  біографії;  документи,  зібрані  В.  Бандрівським  для  роботи; 
образотворчі документи; та документи, що відклались у фонді.

Творчі  документи  представлені  працями  1940-х  років  про  історію 
друкарства  на  українських  теренах  –  «Папірні  у  Львівській  області», 
«Поліграфічна  промисловість  м.  Львова  в  минулому  і  сучасному»,  1945-
1946.Автограф. маш. (ф. 401, оп. 1, спр.1), «Економіка м. Львова напередодні 
започаткування друкарства у Львові»,  1945-1946. Автограф. (ф. 401, оп.  1, 
спр. 2), «Друкарня львівського ставропігійського братства», 1946. Автограф 
(ф. 401, оп. 1, спр. 4), «Про учнів друкарської справи Івана Федорова та його 
друкарню в м. Острозі»,  1946-1947. Автограф (ф. 401, оп. 1, спр. 6),  «Про 
розвиток друкарства у Львові в ХІХ ст.», 1947-1948. Автограф (ф. 401, оп. 1, 
спр. 7). 

Журналістська  діяльність  В.  Бандрівського  представлена  авторською 
статтею  «Український  пропагандист  італійського  фашизму»  (про  Є. 
Онацького), б/д. Автограф (ф. 401, оп.1, спр 9), а також списком статей В. 
Бандрівського, опублікованих в періодичних виданнях за 1917 – 1933 рр.(ф. 
401, оп. 1, спр. 10). Великий масив творчих документів становлять виписки 
В.  Бандрівського  з  праць  відомих  істориків  з  тем,  що  його  цікавили 
(насамперед друкарство) (ф. 401, оп. 1, спр. 12-24). Творчі документи також 
представлені  двома  записними  книжками  В.  Бандрівського,  перша  з 



відомостями про академічний хор «Бандурист» за 1913 р. (ф. 401, оп. 1, спр. 
25), друга із записами літературного характеру, 1942-1947 рр. Автограф укр., 
рос., польськ., нім., мовами (ф. 401, оп. 1, спр. 26).

Епістолярна  спадщина  В.  Бандрівського  презентована  листами 
фондоутворювача  до  О.І. Полторацького,  С.В.  Стефаника  (сина 
В. Стефаника) (ф. 401, оп. 1, спр. 27, 28), а також двома листами за квітень 
1917 р.,  як  редактора журналу «Шляхи»,  до редакції  журналу «Буковина» 
(Відень) з питань творчого співробітництва. (ф. 401, оп. 1, спр. 39).

Серед  документів  біографічного  характеру  митця найбільш цінними є 
метричне  свідоцтво;  документи  про  навчання  в  гімназії,  львівському 
музичному інституті, львівському і віденському університетах (посвідчення, 
свідоцтва,  студентські  квитки,  залікові  книжки,  заяви,  грамоти),  31  січня 
1899 – 29 вересня 1916, а також автобіографії за 1915 р., 1944 р., 1946 р., (ф. 
401, оп. 1, спр. 37, 38). У фонді зберігається єдина індивідуальна фотографія 
В. Бандрівського у молоді роки (ф. 401, оп. 1, спр. 47).

Шановні  друзі,  якщо  Вас  зацікавили  документи  з  особового  фонду 
В. Бандрівського, звертайтесь будемо раді співпраці.


