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ВІД УПОРЯДНИКА

Пропонований покажчик містить літературу з 
питань писанкарства, про життя, творчість майстрів 
писанки, що видана в Україні та за її межами упродовж 
другої половини ХIХ – початку XXI ст. Даний перелік 
відображає стан дослідження писанкарського промислу за 
цей період. Також подано окремі праці ранішого часу, в 
яких згадується про розфарбування яєць. 

Бібліографічний покажчик є найбільш повним з 
опублікованих раніше. До нього ввійшли: монографії, 
тематичні збірники, статті з журналів та продовжуваних 
видань, дисертації та їх автореферати, матеріали з газет; 
підручники, в яких є окремі відомості про писанкарство. 
Не містить праць, в яких писанка згадується побіжно: 
у фольклорі, обрядово-звичаєвій культурі та які не 
мають безпосереднього відношення до теми покажчика. 
Вміщено також статті, де описуються чи згадуються так 
звані керамічні писанки Київської Русі, адже це – рідкісні 
матеріали, які дають можливість глибше розкрити історію 
українського писанкарства. 

Рецензії на книги наведено після їх основного опису. 
Подано праці, видані за кордоном, та їх перевидання в 
Україні за останнім роком публікацій. 

Деякі матеріали статей у покажчику дублюються, як 
правило, після основної їх публікації. Відповідно, дається 
вказівка: в якому виданні, році вони ще надруковані. 

Всі публікації розміщені за алфавітом прізвищ 
авторів і назв статей.

Робота упорядкована в такій послідовності: вступна 
стаття, історіографічно-бібліографічний опис; перелік 
публікацій; покажчики: іменний, періодичних видань; 
історико-культурних, етнографічних, географічних та 
адміністративних назв.
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Видання розраховане на наукових працівників, 
викладачів, аспірантів, студентів історичних факультетів, 
працівників бібліотек та інших, хто цікавиться 
писанкарством.

Висловлюємо щиру подяку колегам, порадами яких 
користувалися, коли укладали бібліографічний покажчик.
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