
№ 1385  Виборча документація. Колекція  

   оп. 1; од. зб. 12; 2004–2005 рр. 

 

№ 1196  Документи діячів літератури 

    і мистецтва з відомчих архівів  

   прокуратури, суду й органів КДБ  

   УРСР. Колекція  

   оп. 1; од. зб. 22; 1962–1990 рр.  

   оп. 2; од. зб. 14; 1917–1941 рр.  

   оп. 3; од. зб. 2; 1934 р. 

 

№ 523 Документи діячів українського  

музичного мистецтва. Колекція 

  оп.1–30; од. зб. 182; 1893–1980 рр.              

 

№ 524 Документи діячів українського 

  образотворчого мистецтва.  

Колекція 

  оп.1; од. зб. 137; 1903–2015 рр. 

 

№ 521  Документи діячів українського  

   театру і кіно. Колекція  

   оп. 1–44; од. зб. 233; 1892–1987 рр. 

 

№ 1127  Документи сценарно-редакційної  

   колегії Держкіно УРСР та  

   репертуарно-редакційної колегії  

   з драматургії Міністерства  

   культури УРСР. Колекція  

   оп. 1; од. зб. 1256; 1956–1987 рр. 

   оп. 2; од. зб. 5121; 1941–1973 рр. 

 

№ 1256  Документи українських колекціонерів –  

   збирачів творів літератури і  

   мистецтва. Колекція  

   оп. 1–14; од. зб. 219; 1895–2004 рр. 

 

№ 526 Документи українських  

письменників, літературознавців  

і літературних критиків. Колекція 

  оп.1–112; од. зб. 676; 1873–2006 рр.              

 

 

 

 

 

 



№ 1362  Ілюстрації до видання “Історія  

   українського мистецтва у 6-ти  

   томах”. Колекція фотодокументів 

оп 1; од. зб. 10060; б/д.*** 

 

№ 534   Колекція документів архітекторів 

 оп.1; од. зб. 38; б/д.*** 

 

№ 533   Колекція документів мовознавців 

 оп.1–3; од. зб. 13; б/д.*** 

 

№ 525   Колекція документів народної  

   творчості 

 оп.1–2; од. зб. 17; б/д.*** 

 

№ 1138  Колекція екслібрисів, зібраних  

     Олексіївим Ростиславом Івановичем  

  оп. 1; од. зб. 677; 1491–1630 

(копії), 1868–1985 рр. 

 

№ 544   Колекція книжкової графіки  

оп. 1; од. зб. 159; 1901–1943 рр. 

 

№ 13   Колекція матеріалів українського  

   некрополя  

   оп. 2–13; од. зб. 65; [1858]–1999 р. 

 

№ 1378  Колекція плакатів Міжнародного  

   фонду “Україна – 3000”  

   (Фонд Віктора Ющенка) 

оп. 1; од. зб. 25; 2003 р. 

 

№ 540   Колекція театральних афіш  

   і програм  

   оп. 1; од. зб. 95; 1918–1982 рр. 

 

№ 226  Народні пісні, зібрані Ячницьким  

   Геннадієм Львовичем (1871–1968).  

   Колекція  

   оп. 1; од. зб. 8; 1894–1941 рр. 

 

№ 441   Твори композиторів 

XVIІІ–XIX ст. Колекці. 

оп. 1; од. зб. 34; б/д.*** 

5153 од. зб. змікрофільмовано 

_________________________ 

*** Опис потребує перероблення 



№ 700   Твори образотворчого мистецтва 

   з художніх виставок України. Колекція  

   оп. 1; од. зб. 566; 1924–1985 р. 


