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Іван Франко – світоч національного відродження : До 160-річчя від дня
народження Івана Франка : дайджест. Вип. 11. [Електронний ресурс] / Нац. ун-т
харч. технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді.. – Київ, 2016. – 21 с. Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/inform/franko.pdf. - Назва з екрана.
Дайджест містить інформацію про біографію, творчий та науковий спадок
українського письменника, поета, публіциста, перекладача, вченого,
громадського і політичного діяча Івана Франка. Подані цікаві факти про життя і
творчість митця. Видання містить бібліографії творів Івана Франка, наявних в
фондах Науков-технічної бібліотеки НУХТ, літератури про життєвий і творчий
шлях І. Франка та статей у періодичних виданнях.
Видання адресоване науковцям, літературознавцям, викладачам, студентам
та всім зацікавленим.
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2016 року Україна святкує славний ювілей – 160 років від дня народження
Івана Франка – всесвітньо знаного поета, прозаїка, драматурга, публіциста,
перекладача й видатного вченого. Іван Якович Франко увійшов в історію
української і світової літератури як геніальний письменник і визначний діяч
визвольного руху. Своєю творчістю і багатогранною літературною і
громадською діяльністю він створив цілу епоху в історії української культури і
літератури. Франко був не тільки письменником, а великим ученим і
публіцистом.
У межах року Івана Франка Науково-технічна бібілотека Національного
університету пропонує Дайджест “Іван Франко – світоч національного
відродження України”, в який увійшлі видання культурного діяча: з поезії,
публіцистики і філософії, новелістики і літературної критики, уснопоетичної
народної творчості з фондів бібліотеки.
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Іван Франко – мов дух стихії,
Що творить в нас і серед нас,
Що будить сили молодії,
Руйнує зло, живить надії
На Україні в лютий час!
М. Вороний

Іван Франко – діяч, який уособлює цілу епоху української культури; один з
найвидатніших письменників слов’янських народів; його ім’я здобуває все
ширшу світову славу. Він був великим поетом, прозаїком, драматургом і
належав до тих письменників, яких сам порівнював із деревом, що корінням
своїм міцно тримається в національнім ґрунті, звідки й черпає живі соки, а
кроною сягає народної атмосфери думок і змагань. Іван Франко був ученим
широкого діапазону – критиком і дослідником літератури, істориком,
філософом,
фольклористом,
етнографом,
мовознавцем,
економістом,
мистецтвознавцем. Він був невтомним публіцистом, журналістом, видавцем,
політичним діячем, пропагандистом передових ідей. На початку 80-х pp. XIX ст.
Франко плідно поєднував працю перекладача західноєвропейської романтичної
класики, публіциста (“Мислі о еволюції в історії людськості”), літературознавця
(статті про Шевченка й Куліша, “Огляд української літератури” за 1880 тощо),
видавця (журнал “Світ”). Як учений Франко виступав у журналі з науковофольклорними публікаціями та їх науковими коментарями (у рубриках “Із уст
народу”, “Із старих рукописів”), біографічними нарисами, з рецензіями на
наукові праці польських, чеських, німецьких авторів, з публікаціями документів
до історії літературного і політичного життя Галичини. Як письменник – із
циклом поезій. Як літературний критик – із систематичними оглядами
літературних новин. Як публіцист – з низкою полемічних статей на актуальні
суспільно-політичні теми. Окрема сторінка літопису журналістської діяльності І.
Франка – це публікація його історичних праць, поезій, перекладів і ювілейних
статей та іншої інформації про нього в пресі української діаспори на
американському континенті. Дорогу до заокеанської преси прокладав не він. Це
був зворотний зв’язок, який виходив від українських культурно-поетичних
товариств та їхніх періодичних видань – газет “Свобода” та “Народна воля”
(Оліфант, Скрентон, США), “Робочий народ” (Вінніпег, Канада).
Іван Франко – універсальна особистість, геній, людина нового часу, яка
набагато випередила свою добу, вчений і митець європейського рівня, яких мало
в історії української культури. Він був автором, що творив національний
комплексний культурно-естетичний код, сягав думкою в усі галузі духовного
життя людства, інтегрував українські художні традиції в європейські тенденції
літературного розвою. Його художня творчість завжди надихалася вірою в іще
не вичерпані сили української нації.
Немченко, М. В. Іван Франко – літературний критик, публіцист, журналіст, перекладач / М. В. Немченко // Іван
Франко і національне й духовне відродження України : матеріали наук.-практ. конф., 18 трав. 2006 р. – Харків,
2006. – С. 30-35.
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• Стосовно імені письменника – насправді вдома і в рідному селі Нагуєвичах
Франка звали Мироном. Відоме оповідання «Малий Мирон» є повністю
автобіографічним.
• Іван Франко захоплювався ідеями соціалізму. Читав твори Маркса,
Енгельса, листувався з Михайлом Драгомановим. Однак наприкінці життя
він зрозумів хибність ідеї Маркса, назвавши соціалістичну державу
тюрмою.
• Значний вплив на життя та творчість Івана Франка мали взаємини з
жінками. Він пережив три кохання: до Ольги Рошкевич, Юзефи
Дзвонковської та Целіни Журовської, кожне з яких знайшло вияв у
художній творчості.
• В 1960 році Данило Кінаш, прийшов до Львівського літературномеморіального музею Івана Франка і запропонував купити в нього
документи, які стосуються навчання Івана Франка в так званій нормальній
школі отців Василіан у Дрогобичі. Вважалось, що такі документи були
втрачені після закриття монастиря. Виявилось, що це були два зшитки
класних журналів учнів цієї школи у 1863 – 1867 та в 1867 – 1871 роках.
• Іван Франко був добрим співаком і знавцем народної пісні. Він голос мав
не сильний, трохи сипкуватий баритон. Тексти пісень від нього записував
Михайло Павлик, а мелодії – Микола Лисенко. Деякі з пісень з його голосу
перейняла Леся Українка, коли вони відпочивали у карпатському селі
Буркуті. Франко як фольклорист мав чималий доробок із 400 записаних
пісень і 1800 коломийок.
• За життя Івана Франка вшановували двічі: у 1898 р. з нагоди відзначення
25-річчя його творчої діяльності, та у 1913 р. – з нагоди її 40-річчя. Перші
урочистості відбулись в залі готелю “Жорж” і вони співпали в часі з
відзначенням
громадськістю
100-річчя
поеми
“Енеїда”
Івана
Котляревського.
• Академічна молодь піднесла Івану Франку лавровий вінок з чистого срібла
з дарчим написом “Великому учителеві українське студентство 1873–
1913”.
• За неповний рік до смерті Іван Франко створив 232 поетичні переклади й
переспіви, обсягом близько 7000 поетичних рядків.
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Басс, І. І. Іван Франко : біографія / І. І. Басс. – Київ : Наук.
думка, 1966. – 256 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
На фактичному матеріалі показана багатогранна діяльність Івана Франка –
геніального письменника, вченого та визначного діяча визвольного руху.

Бернштейн, М. Д. Ф р а н к о і Ш е в ч е н к о : / М . Д .
Б е р н ш т е й н . – Київ : Дніпро, 1984. – 268 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
Спостереження над шевченкознавчою спадщиною І. Я. Франка.

Білоштан, Я. Іван Франко і театр / Я. Білоштан. – Київ :
Мистецтво, 1967. – 160 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
Досліджуеться українська література 19–20 ст., драматургія І. Франка, перелік і оцінка сценічних
постав за творами І. Франка.
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Вінок Івану Франкові / О. С. Дяченко. – Київ : Рад. письмен.,
1957. – 633 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
В даному збірнику вміщено матеріали ювілейного, 1956 року, які не ввійшли в
окремі збірники або не були опубліковані окремими виданнями.

Горак, Р. Д. Тричі мені являлася любов : повість-ессе про
І. Франка / Р. Д. Горак. – Київ : Дніпро, 1987. – 268 с.
УДК : 82У2
Анотація видання
У своїй повісті-ессе Р. Горак представив особистість І. Франка не тільки як
геніального поета, громадського діяча, а й ніжної людини, яка прагнула знайти в
житті справжнє кохання. Письменник намагався розкрити світ почуттів поета. Цим твором Р. Горак
сприяє вихованню естетичних смаків, утверджує в юнацьких душах доброту, милосердя, красу і
щирість почуттів.

Гундорова, Т. І. Інтелігенція і народ в повістях Івана Франка
80-х років : монографія / Т. І. Гундорова. – Київ : Наук. думка,
1985. – 144 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
Досліджуються засоби зображення І Франком характеру нового героя – соціально активної
особистості, розкривається його психологія як людини, що бере участь в історичних змінах життя.
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Гундорова, Т. І. Невідомий Іван Франко = Грані Ізмарагду /
Т. І. Гундорова. – Київ : Либідь, 2006. – 360 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
Подаються вибрані твори Івана Франка, які супроводяться розлогими статтямикоментарями про основні аспекти культурної феноменології письменника.
Вперше в українському літературознавстві розглядається цілісність культурного, філософського й
художнього мислення Франка та описуються основні поняття етико-естетичного універсуму Франка,
його культурні символи, маски та образи.

Журавська, І. Ю. Іван Франко і зарубіжні літератури :
монографія / І. Ю. Журавська. – Київ : АН УРСР, 1961. –
380 с.
УДК : 8У1
Анотація моноографії
Висвітлюється багатогранна діяльність І. Франка, пов’язана з розвитком і
становленням культурних взаємин між народами світу, розкриваються естетичні
засади І. Франка як дослідника і перекладача кращих надбань зарубіжної літератури.

Закревська, Я. В. Казки Івана Франка : мовно-худ. аналіз /
Я. В. Закревська. – Київ : Наук. думка, 1966. – 107 с.
УДК : 82У1
Анотація видання
Досліджуються казки І. Франка для дітей, що в ідейному і художньо-естетичному
відношенні є одним із кращих зразків літератури.
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Іван Франко : Документи. фотографії. – Вид. 2-е, доп. –
Львів : Каменяр, 1971. – 99 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
З літературної, наукової і публіцистичної спадщини Івана Франка, з документів, із спогадів сучасників
вимальовується прекрасний образ Каменяра. Доповненням до цих джерел служать документальні
фотографії письменника.

І. Я. Франко. Життя і творчість (До 100-ліття з дня
народження). – Київ : Рад. письмен., 1956. – 287 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
Життя і творчість в портретах, ілюстраціях, документах.

Иван Франко в воспоминаниях современников. – Київ : Худож.
літер., 1966. – 445 с. – (Серія літ. мемуарів).
УДК : 8У1
Анотація видання
Сборник воспоминаний, посвященных Ивану Яковлевичу Франко (1856– 1916) –
украинскому писателю, поэту, беллетристу, ученому, публицисту и деятелю
революционного движения в королевстве Галиции и Лодомерии (Австро-Венгерской Империи).
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Мороз, О. Шляхами Івана Франка : нарис / О. Мороз,
А. Халімончук. – Львів : Каменяр, 1966. – 103 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
Книга присвячена натхненному життю й боротьбі революційного демократа серед львівського
оточення.

Лисюк, П. Співець братерства нового / П. Лисюк. – Київ : Знання,
1966. – 62 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
У брошурі-лекції стисло розповідається про важкий, тернистий, але славний
життєвий і творчий шлях, який пройшов великий Каменяр.

Про батька : статті, оповідання, спогади / Т. І. Франко. – вид.
3-є. – Київ : Дніпро, 1966. – 283 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
Т. Франко - автор декількох книжок спогадів про І. Франка, які з 1956 р. багато разів перевидавалися з
деякими доповненнями. Зокрема, у виданні 1966 р. “Про батька”, здійсненому видавництвом “Дніпро”,
вчений вмістив статті, оповідання, спогади, присвячені пам’яті Івана Франка.
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Скакун, О. Ф. Иван Франко / О. Ф. Скакун. – Москва :
Юридическая литература, 1987. – 124 с.
УДК : 883(092)Франко + 1(477) (091)
Анотація видання
В книге исследуются политико-правовые аспекты творчества украинского
революционера-демократа И. Я. Франко. Автор освещает взгляды мыслителя на
государство, его сущность, происхождение и развитие. Дается критика современных буржуазных
фальсификаций политико-правовых идей И. Франко.

Слово про великого Каменяра. Т. 1 : зб. статей до 100-ліття з дня
народження Івана Франка / за ред. О. І. Білецького. – Київ :
Держлітвидав, 1956. – 510 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
Збірник статей до 100-ліття з дня народження Івана Франка

Спогади про Івана Франка. – Київ : Дніпро, 1981. – 413 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
Книга воспоминаний об Иване Яковлевиче Франко посвящена 125-летию со дня
его рождения. Богатый документальный и литературоведческий материал,
подготовленный на основании двух предыдущих изданий (1956; 1972), знакомит с
жизнью и литературной деятельностью выдающегося писателя, революционера-демократа, с
общественно-политической эпохой и литературным движением в Галичине на протяжении полувека
(70-е годы XIX в. – первые десятилетия XX в.). Сборник рассчитан на широкий круг читателей.
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Українське літературознавство : ст. і матеріали. Вип. 7 :
Іван Франко / відп. ред. Ф. М. Неборячок. – Львів : Вид-во
Львів. ун-ту, 1969. – 206 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
Черговий випуск збірника “Українське літературознавство” спрямований на висвітлення спадщини
Івана Франка. В епіцентрі уваги опинилися питання Франкового внеску у теорію та методологію
літературознавчих студій, фольклористику, перекладознавство та інші галузі гуманітаристики.

Наукознавство та економічні науки у візії Івана Франка
• Злупко, С.
Журнал
Економiст
№ 7/2006
Анотація до наукової статті
До 150-річчя від Дня народження Івана Франка.

“Гаряче бажання - обняти цілий круг людських інтересів”: До 150-річчя від
дня народження Івана Яковича Франка
• Рева, Л.
Журнал
Вісник книжкової палати
№ 8/2006
Анотація до наукової статті
Присвячена 150-річчю від дня народження Івана Яковича Франка.
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Економічна спадщина економіста Володимира Навроцького у
творчості Івана Франка
Шульський, М. Г.
Журнал
Економiка АПК
№ 2 (208)/2012
Анотація до наукової статті
Досліджена оцінка діяльності українського економіста ХІХ ст. Володимира Навроцького (18471882) видатною особистістю Іваном Франком.

Франко, І. Я. Борислав сміється : повісті / І. Я. Франко. – Київ :
Дніпро, 1981. – 397 с.
Анотація до наукової статті
До книги увійшли твори великого українського письменника революційнодемократичного напряму І. Я. Франка (1856–1916), в яких змальовано життя
робітничого класу Галичини.

Франко, І. Я. Вибрані оповідання / І. Я. Франко. – Київ :
Держліт, 1947. – 415 с.
Анотація до наукової статті
До книги увійшли вибрані оповідання про життя робітничого класу Галичини.
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Франко, І. Я. Вибрані твори. В 3-х т. / І. Я. Франко. – Київ :
Дніпро, 1973.
УДК : 8У1
Анотація до видань
Т. 1: Вибрані поезії
Т. 2: Оповідання. Драматичні твори
Т. 3: Повісті

Франко, І. Я. Вічний революціонер : поезії / І. Я. Франко. – Київ :
Дніпро, 1979. – 191 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
До збірки поезій класика української літератури Івана Франка ввійшли найвідоміші твори з
найголовніших його книжок, у яких він оспівав боротьбу трудящих за соціальне і національне
визволення за “вселюдське братерство і чисту любов”. У збірці також подано інтимну лірику.

Франко, І. Я. Гримить : вірші та поеми / І. Я. Франко. – Київ :
Радянська школа, 1987. – 670 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
До книги увійшли вибрані вірші та поеми.
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Франко, І. Я. До світла : оповідання / І. Я. Франко. – Київ : Дніпро,
1976. – 384 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
В книгу увійшли оповідання за виданням : Іван Франко. Твори в двадцяти томах. Том
1, 2, 3, 4.

Франко, І. Я. Зібрання творів. У 50-ти т. / АН УРСР ;
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : Є.
Кирилюк та ін. – Київ: Наукова думка, 1976–1986.
УДК : 8У1
Анотація видання
Т. 1–25. Художні твори
Т. 26–43. Література і мистецтво
Т. 44–47. Наукові праці
Т. 48-50. Листи

Довідковий том до зібрання творів у 50-ти томах Івана Франка

Франко, І. Я. Із секретів поетичної творчості / І. Я. Франко. –
Київ : Радянський письменник, 1969. – 191 с
УДК : 8У1
Анотація видання
Из секретов поэтического творчества; Вступительные замечания о критике;
Психологичесие основы; Эстетические основы.
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Франко Іван. Поезія. Іван Вишенський. Мойсей. Перехресні
стежки / І. Франко. – Київ : Наукова думка, 2007. – 432 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
У книзі вміщено поезію, поеми “Іван Вишенський” та “Мойсей” і повість
“Перехресні стежки”. Ці твори рекомендовані Програмою середньої
загальноосвітньої школи з української літератури для текстуального вивчення.

Франко, І. Я. Каменярі : мовами народів світу / І. Я. Франко. –
Київ : Наукова думка, 1983. – 191 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
До антології ввійшов знаменитий вірш І. Франка “Каменярі” та переклади
тридцятьма сімома мовами народів світу. Подаються майже всі наявні переклади
“Каменярів” тією чи іншою мовою, що надає анатології великого історико-літературного та
художнього значення, всебічно розкриває сприйняття вірша Франка різними мовами.

Франко, І. Я. Монолог атеїста / упоряд. і автор вступ. статті А.
М. Халімончук. – Вид. 2-е, переробл. – Львів : Каменяр, 1983. –
240 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
У книгу ввійшли наукові дослідження, публицистичні і критичні статті, а також
художні твори.
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Франко, І. Я. Оповідання / І. Я. Франко. – Львів : Каменяр,
1979. – 311 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
До збірки входять оповідання, переважно бориславського циклу, в яких показано
життя селян, прогресивної інтелигенції.

Франко, І. Я. Повісті / І. Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1990. –
368 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
До книги включено написані в 80–90-х роках повісті “Лель і Полель”, “Для
домашнього огнища”, “Петрії й Довбушки”.

Франко, І. Я. Поезії. Кн. 2 : З вершин і низин. Ч. 2 /
І. Я. Франко. – Харків : Рух, 1926. – 176 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
Збірка складається з семи великих розділів. У перших трьох розділах – “De
profundis”, “Профілі і маски” та “Сонети” – зібрано ліричні твори, в чотирьох
останніх – “Галицькі образки”, “Із жидівських мелодій”, “Панські жарти” та
“Легенди” – твори епічні.
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Франко, І. Я. Твори. У 2-х т. : оповідання / І. Я. Франко. – Київ :
Дніпро, 1986. – 557 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
Т. 1. Поезія
Т. 2. Оповідання

Франко, І. Я. Твори. Т. XXIII / І. Я. Франко. – Київ : Худож. літ.,
1926. – 492 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
До тому увійшли твори: “Зів’яле листя”, “Перший жмуток” 1886–1893; “Другий
жмуток” 1895; “Третій жмуток” 1896, “Із днів журби”, “Спомини”, “В пленері”,
“Іван Вишенський”, “На Святоюрській горі”.

Франко, І. Я. Захар Беркут : Образ громадського
життя карпатської русі в ХІІІ віці / І. Я. Франко. – Київ : Дніпро,
1974. – 171 с.
УДК : 8У1
Анотація видання
У повісті зображено боротьбу населення Карпатської Русі проти татаро-монгольської навали 1241 р.
Захар Беркут та його син Максим, згуртувавши жителів Тухольщини, мужньо відстоюють свободу
свого краю і перемагають.
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Франко, И. Я. Стихотворения и поэмы / И. Я. Франко. –
Ленинград : Сов. писатель, 1968. – 651 с.
УДК : 8У1
Аннотация издания
В настоящем издании представлены лучшие поэтические произведения Франко в переводах
известных русских поэтов.

Франко, И. Я. Удав = Boa constrictor : повесть / И. Я. Франко. –
Симферополь : Крымиздат, 1956. – 87 с.
УДК : 8У1
Аннотация издания
Публикуемая в настоящем издании повесть является одним из лучших
произведений И. Франко, посвященных робочему классу.

Франко, И. Я. Собрание сочинений. В 3-х т. / И. Я. Франко ;
пер. с укр. – Москва : Художетвенная литература, 1990.
УДК : 8У1
Аннотация к сборнику
В настоящий сборник вошли избранные сочинения классика украинской
литературы.
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Франко, И. Сочинения. В 10-ти т. / И. Франко. – Москва :
БЭС, 1957.
УДК : 8У1
Аннотация к сборнику
Настоящее издание является собранием сочинений украинского писателя Ивана Франко.

Франко, І. Я. Твори. В 2-х т. / І. Я. Франко. – Київ : Дніпро,
1981.
УДК : 8У1
Анотація видання
До видання ввійшли вибрані поезії, поеми та оповідання великого українського
письменника І. Я. Франка (До 125-річчя від дня народження).

Франко, І. Твори. У 20-ти т. / редкол : О. Корнійчук, О.
Білецький, П. Козланюк, Д. Копиця, М. Омельяновський. – Київ :
Держлітвидав, 1955.
УДК : 8У1
Анотація видання
Т. 1: Автобіографічні матеріали. Оповідання
Т. 2-4: Оповідання
Т. 5-8: Повісті
Т. 9: Драматичні твори
Т. 10-11: Поезії і поеми
Т. 12: Поеми
Т. 13: З пое тичної спадщини
Т. 14-15: Пое т и чні перек лади
Т. 16-18: Літературно-критичні статті
Т. 19: Філософські, економічні та історичні статті
Т. 20: Вибра ні листи
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