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ЗАМЕЖНЫЯ БЕЛАРУСКАМОУНЫЯ ПЕРЫЯДЫЧНЫЯ ВЫДАННI 
У СКАРЫНАУСКАЙ КАЛЕКЦЫI ЦЭНТРАЛЬНАЙ НАВУКОВАЙ 

БIБЛIЯТЭКI IМЯ ЯКУБА КОЛАСА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМII 
НАВУК БЕЛАРУСI 

Прэса беларускiх эмiгрантау з'яуляецца каштоунай riстарычнай, культура
лагiчнай i бiблiяграфiчнай крынiцай для вывучэння палiтычнага, эканамiчнага i 
культурнага жьщця беларускай дыяснары. 

У Цэнтральнай навуковай бiблiятэцы iмя Якуба Коласа Нацыянальнай 
акадэмii навук Беларусi захоуваецца частка Бiблiятэкi Нацыянальнага навукова
асветнага цэнтра iмя Ф. Скарыны (далей - Бiблiятэка, калекцыя), якая паступiла 
у фонд аддзела рэдкiх кнiг i рукапiсау у 2016 г. Гэта каля 500 кнiг i 65 назвау 
часопiсау i газет, якiя выдавалiся за мяжой. 

Замежныя перыядычныя выданнi траплялi у Бiблiятэку Скарынаускага 
цэнтра рознымi шляхамi i з розных кнiгазборау. Шмат было падаравана ад 
замежных калег цi наступала у бiблiятэку па кнiгаабмену. Вельмi дапамаглi у 
набьщцi выданняу Вiтаут i Зора Кiпелi 1 , якiя па родзе сваёй дзейнасцi i на 
асабiстай схiльнасцi былi звязаны з беларускай эмiграцыяй2. Фармiраваннi 
калекцыi спрыяла актыуная дзейнасць уну,1кi Якуба Коласа Марыi Мiхайлауны 
Мiцкевiч, якая неаднаразова ездзiла у Лондан па гуманiтарную дапамогу па лiнii 
Дзiцячага фонду духоунага i iнтэлектуальнага адраджэння «Сакавiк», якi 
узначальвала. Гэта установа сумесна з Камiтэтам дапамогi ахвярам радыяцыi у 
Лондане займанася дзейнасцю па арганiзацыi адпачынку беларускiх дзяцей у 
Брытанii. 3 цягам часу Фонд «Сакавiк» значна пашырыу напрамкi сваёй 
дзейнасцi, куды увайшлi i праграмы адукацыйнага абмену [2, с. 415]. Ilадчас 
наведвання Беларускай бiблiятэкi-музея iмя Ф. Скарыны у Лондане пад 
кiраунiцтвам А.А. Надсана3 спадарыня Мiцкевiч нрывозiла беларускамоуныя 
выданнi, якiя выходзiлi у Вялiкабрытанii. 

Шмат зрабiу для папаунення Бiблiятэкi замежнай беларускамоунай 
лiтаратурай першы кiраунiк Скарынаускага цэнтра Адам Iосiфавiч Мальдзiс4 . 

1 Вiтаут Кiпель па адукацыi геолаг, абаранiу у Бельгii дысертацыю доктара геалогii.
Пасля пераезду у ЗША працавау у Нью-Ёркскай Публiчнай бiблiятэцы. З 1951 г. 
узначальвау у Нью-Ёрку Беларускi iнстытут навукi i мастацтвау (Б!НiМ), якi стау цэнтрам 
па збiраннi i бiблiяграфаваннi беларускага друку на Захадзе [8, с. 244). 

2 Ад В. Кiпеля лiтаратура часта прыходзiла на Беларусь дыпламатычнай поштай
бясплатна (заувага аут.). 

3 Аляксандар Антонавiч Надсан, да эмiграцыi Бочка (1926-2015, нарадзiуся у вёсцы
Гарадзея Нясвiжскага раёна Мiнскай вобласцi), заснавальнiк Асацыяцыi бсларусiстау у 
Вялiкабрытанii, з 1971 г. кiраунiк Беларускай бiблiятжi-музея iмя Ф. Скарыны, якая 
адкрылася без афiцыйнай рзгiстрацыi у 1949 г. пры Беларускiм доме у Лондане (прававы 
статус бiблiяпка атрымала у 1979 г.) [2, с. 425--428]. 

4 З моманту стварэння Цэнтра iмя Ф. Скарыны у Мiнску А.!. Мальдзiс быу яго
кiраунiком (1991-1998). 
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Асаблiва спрыялi гэтаму яго службовыя i уласныя кантакты з Беларускiм 
iнстытутам навукi i мастацтва у Нью-Ёрку5 . 

Перыядычныя беларускамоуныя выданнi дыяспары, што захоуваюцца у 
калекцыi ЦНБ НАН Беларусi, можна падзялiць па змесце на катэгорыi: а) гра
мадска-палiтычныя; 6) лiтаратурна-крытычныя, лiтаратурна-публiцыстычныя, 
нiтаратурна-мастацкiя; в) рэлiгiйныя; г) навуковыя i прафссiйныя; г) арганiза
цыйныя - бюлетэнi, камунiкаты, абежнiкi; д) гумарыстычныя; е) друк студэнтау, 
моладзi, скаутау. Па часу выдання - на даваенныя i пасляваенныя. 

Першапачаткова беларускамоуныя замежныя газеты i часопiсы друкавалiся 
кiрылiцай i лацiнкай на машынцы, размножвалiся на рататары. Некаторыя 
выдавалiся нават рукапiсным спосабам па два-тры экзэмпляры. Прыкладам, ча
сопiсы «Змаганьне» (Германiя, Орган Рэвалюцыйна-рэспублiканскага У себела
руска�·а Хаурусу. 1948, № 1-3, выйшла усяго тры нумары), «Народны клiч» 
(Лондан, орган Беларускай Народнай l'рамады у 13ялiкабрытанii, 1954, № 1-2, 
выйшла два нумары). Шмат выданняу iлюстраваных, з арыгiнальнымi малюн
камi6 i рукапiснымi замалёукамi7 • 

Беларускiя перыядычныя выданнi напачатку выходзiлi выключна аднамоу
ныя, з 1970-х гг. пачалi з'яуляцца i двухмоуныя. Напрыклад, часопiсы «The 
Byelorussian Tiшes. Час» ( 1984-1987), «Belarusian Chronicle. Беларуская Хронiка» 
(1997-1998)н, «Беларуская Моладзь» (1959-1980)9; двухтыднёвiк «Весткi i 
паведамленнi аддзелу Беларуска-Амерыканскага Задзiночання. Viestki i pavie
daшlenni Belaп1san-Ameгican Asociation, lпс.»111 • 

Найстарэйшыя часопiсы у калекцыi - месячнiк «Бенарускi студэнт» (Прага, 
1923, № 4-5, машынапiс, ратапрынт), «Бюлютэнь «Хаурусу» Беларускiх 
Работнiкау у Францыi» (Парыж, 1937, № 1, 3-4, машынапiс, ратапрынт)11 • У
бiблiятэцы захоувасцца рускамоунае выданне 30-х гг. - часопiс-пра�·рама 
«Американский белорус» (Чыкага, !лiнойс, 1930, 16 лютага, выданне Беларуска-

5 У 1990 г. у складзе дэлегацыi БССР на Генеральнай Асамблеi ААН A.l. Мальщiс 
наведау Нью-Ёрк. Падчас гэтага вiзiту памiж БllliMaм i даследчым Цэнтрам iмя Ф. 
Скарыны была падпiсана дамова i наладжана працоуная сувязь. 

" Прыкладам, у часопiсе беларускай моладзi у Францыi «Моладзь=Lа jeuпcssc» 
(Парыж, 1948-1954, машынапiс, ратапрынт, на беларускай мове i лацiнкай) малюнкi 
мастака Мiхася llаумовiча (7, с.11 ]. 

7 У часопiсе «Pul1a» (Таронта, Канада, 1950-1952, тэкст лацiнкай) шмат 
арыгiнальных рукапiсных замалёвак у кожным нумары. У Скарынаускай бiблiятщы 
захоуваюцца тры асобнiкi «Pulш» за адзначаны перыяд. 

8 У бiблiятэцы пяць асобнiкау: 1997, № 1 2; 1998, № 3, 6 (2 экз.).
9 Пяць асобнiкау гэтага часопiса за перыяд 1972-1978 гг. (Нью-Ёрк) захоуваюцца у 

калекцыi. 
10 У бiблiятэцы 3ахоуваюцца асобнiкi за перыяд 1990-2000 гг. Артыкулы па

беларуску i на англiйскай мовс. Некаторыя нумары ·за 1990--1997 гг. машынапiсныя -
ратапрынт. 

11 Усяго выйшла чатыры нумары «Бюлютэня ... » [3, с. 590]. 
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Амерыканскага Нацыянальнага Саюза). У асобнiку iнфармацыя пра жьщцё 
беларусау у ЗША, Еуропе i на Беларусi 12.

У бiблiятэцы захоуваюцца беларускамоуныя пасляваенныя газеты i •шсо
нiсы 40-х 1т., якiя друкавалiся у лагерах Ды-Пi 13

. Гэта машынапiсныя выданнi, 
якiя размножвалiся на рататары, часта друкавалiся лацiнкай. Выдауцамi былi 
арганiзацыi, цэрквы, асобы, якiя ахвяравалi свае сродкi на выдавецкую дзей
насць. Сярод выданняу часопiс беларускiх католiкау «Adradzeiшie» (194 7-1948, 
лацiнкай) - лагер Вiндзiшбергердорф, часопiсы «Беларуская Думка» (1947) -
лагер Ватэнштэт, «Bielarвskaja Dшnka» 14 ( 1947, лацiнкай) - лагер Ватэнштэт,
«Шляхам жьщця» (1946-1947) - лагер Ватэнштэт, лiтаратурна-мастацкi часопiс 
«Ulьшшьша»15 (1947) - нагер Мiхельсдорф, дэмакратычна-незалежны тыднёвiк
«Вызваленьне = The Libeгatioп» ( 1948) - iнфармацыйны бюлетэнь лагеру 
Мiхельсдорф; выданне Беларуска�·а (Крывiцкага) Камiтэта, часонiс «Ведамкi» 
(1946) - лагер Рэгенсбург 15

, часопiс «Голас Беларусау» (1947) - лагер Шлёзвiг
Гальштэйн, лiсток сатыры i гумару «Дзiда» (1947) - лагер Мiхельсдорф, асобнiкi 
двухтыднёвай газеты «Беларускае слова» (1948) - лагер Мiхельсдорф, рэлiгiй
ныя часопiсы «Беларускi царкоуны голас» ( 1946) - UNRRA-нaгep, Баварыя, 
«Праваслауны Беларус» ( 1948) - лагер Брауншвейг. 

У канцы 40-х гr. (з 1948 г.) разам з хваляй эмiгрантау беларускi эмiгранцкi 
друк паступова перамясцiуся з Германii у ЗША, Англiю, Францыю, Бельгiю, 
Аустралiю i iншыя краiны. 

Гiсторыя беларускага друку у ЗША пачалася у канцы 1940 - пачатку 1950-х гг. 
i засведчьша з'яуленне вялiкай колькасцi бюлетэняу, абежнiкау, газет, часонiсау. 
Некаторыя выданнi, заснаваныя у Заходняй Германii у паваенным часе, працяг

валi выдавацца у Амерьщы. Прыкладам, лiтаратурны часопiс «Шыпшына» 
перанёс свой рэдакцыйны адрас у Саут-Рывер, штат Нью-Джэрсi16

. Газета

12 У бiблiяграфiчным спiску «Беларускi друк на Захадзе» (2006), састауленым
Вiтаутам i Зорай Кiпель, зафiксаваны толькi адзiн нумар гзтага часопiса. Магчыма, боньш 
ён не вьщавауся [3, с. 22]. 

1' Каля 20 беларускiх лагерау перамешчаных асобау (эмiгрантау) -Ды-Пi (ад DP -
tiisplaced peI"soпs) - iснавала у Заходняй \'ерманii пасля вайны. Яны мелi самакiраванне з 
сваёй адмiнiстраuыяй, трквамi, школамi, палiцыяй, клубамi i таварыствамi. Была 
наладжана i выдавецкая справа [3, с. 159-160]. Цэнтрам беларускага паслявасннага друку 
у Заходняй Германii станi 1·арады Рэгенсбург, пазней Хам (лагср Мiхельсдорф), лагеры 
Ватэнштэт, Остэргофэн [6, с. 52]. 

14 «Bielaп1skaja Du111ka» - выйшла усяго два нумары, экзэмпляры ёс11ь у 
Скарынаускай калекцыi. 

15 Адзiн з найбольш аутарытэтных часопiсау замежжа - «Шыпшына» (рэдактар 
Юрка Вiцьбiч) адкрьпа абвяшчау сябе паслядоунiкам «Узвышша». У 1950 г. выдавецтва 
часопiса «Шьшшына» пераехала у Нью-Джэрсi (ЗША). 

15 Першы афiцыйны дазвол на друкаванне перыёдыкi беларусы атрымалi ад 
амерыканскiх уладау акупаuыйнай зоны у чэрвенi 1946 г. Лiцэнзiя на права друку была 
нр1.пнана часопiсу «Ведамкi», што выдавауся Беларускiм (Крывiuкiм) КамiТ'пам у 
Р )Гснсбур1·у [ 1, с. 76]. У бiблiятэцы захоуваеuuа адзiн асобнiк «Ведамкi» ( 1946, № 1 ). 

1<, У бiблiятзпы :шхоуваюцца асобнiкi «Шыпшыны» за наступныя гады: 1947 (№ 1, 4-
5 ). J Щ8 (N� 6 ), 1950(№8-2:экз.,№9). 
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«Беларускае Слова» выходзiла у 1948 г. у Германii, а ужо у 1956 г. выдавалася у 
Злучаных Штатах [4, с. 436]. Важнае месца займа.па выдавецкая дзейнасць 
Б!НiМа17

, якi у 1952 г. пачау друкаваць навуковы гадавiк «Занiсы» 18
, а у 1954-

1963 гг. выдавау лiтаратурны часопiс «Конаднi»19
• 

Навуковы i прафесiйны друк у Скарынаускай бiблiятэцы, апрача «Запiсау» 
(орган БIHiMa), прадстаулены навуковым часопiсам «Анаграфьт (Анаграфы = 

ANAGRAPHS: Афiц. часоп. Бел. Харытатыуна-Адукац. Фонду (ЗША). 
Gainesville (Florida), 1978/1979, № 2/3)2l', навукова-лiтаратурным часопiсам 
«Веда = Vieda» (Нью-Ёрк, 1973), якi выдавала Крывiцкае (Беларускае) Навуковае 
Таварыства iмя Пранцiша Скарыны. 

У 50-60-я 1т. навуковым цэнтрам у Заходняй Еуроне стау Мюнхен, дзе 
працавау самастойны аддзел БIНiМа (1955-1966) i беларускае выдавецтва 
«Бацькаушчына». 3 сярэдзiны 50-х гг. беларускiя даследчыкi удзельнiчалi у 
рабоце Iнстытута па вывучэннi СССР, створанага у 1950 г. у Мюнхене савецкiмi 
эмiгрантамi. lнстытут друкавау «Беларускi зборнiк» з даследаваннямi беларускiх 
вучоных на эмiграцыi [9, с. 42]. У складзе бiблiятэкi захоуваюцца тры асобнiкi 
«Беларускага зборнiка» (Мюнхен, 1957. Кн. 7, 8; 1959. Кн. 10). 

Часопiсы для моладзi за мяжой пачалi выдаваць маладыя беларусы-эмi
гранты у 50-х гг., што спрыяла захаванню культурнай i 1·iстарычнай спадчыны. У 
бiблiятэцы асобнiкi машынапiснага ратапрынтнага выдання (на беларускай мове 
i лацiнкай) часопiса «Моладзь=Lа jeunesse» (Парыж, 1948-1954) Згуртавання 
Беларускай Нсзалежнай Моладзi у Францыi21

, •шсопiса «Biцi» (Нью Ёрк, 1952-
1957) Згуртавання Беларускай Моладзi i Беларускага Студэнцкага Таварыства у 
ЗША, часопiса беларускай молаюi «Наперад!» англiйскага скауцкага выдавецтва 
«Крынiца» ( 1948, № 4-16; 1949, № 17-23 - машынанiс, ратапрынт22). 

17 БIHiM - Беларускi iнстытут навукi i мастацтва (Wl1iterutl1eпiaп Iпstitllte 
Byelorussiaп Iпstitute) быу афiцыйна зарэгiстраваны у горадзе Олбанi (сталiца штату Нью
Ёрк) у 1951 г. як амерыканска-беларуская арганiзацыя, якая 3аймаецца даследаваннямi 
Беларусi у розных аспектах: гiсторыя, рэлiгiя, грамадазнауства. Б!Нiм таксама даследуе 
гiсторыю пасялсння беларусау у ЗША. Б!НiМ мае сваю бi6J1iятэку i друкаваны орган 
«Запiсы». Фiнансавую дапамогу у кнiгавыдавецтве БIHiMa аказвалi беларускiя 
арганiзацыi - Фундацыя Л. Крачэускага, БАЗА (Беларуска-амерыканскае задзiночанне ), 
БККА (Беларускi Кангрэсавы Камiтэт Амерыкi) i iнш. (5, с. 305, 308, 325). 

18 У бiблiятэцы захоуваюцца два асобнiкi (Запiсы = ZAPISY / Беларускi iнстытут 
навукi i мастацтва; рэдкалегiя: Антон Адамовiч, Томас Э. Бэрд [i iнш.]. - Нью-Ёрк, 1988. -
№ 18; Запiсы = ZAPISY / Беларускi iнстытут навукi i мастацтва; рэдкалегiя: Томас Э. Бэрд 
(рэд.) [i iнш.]. Нью-Ёрк, 1999. - №  23). 

19 У Скарынаускай бiблiятэцы захоуваецца апошнi сёмы нумар часопiса «Конаднi»
(Мюнхен, 1963 ). 

20 Часопiс выходзiу на сродкi Беларускага Харытатыуна-Адукацыйнага Фонду, якi
быу заснаваны у 1976 г. у штаце Фларыда (ЗША). Мэта фонду - дапамога беларускiм 
навукоуцам i публiкацыя матэрыялау беларускай тэматыкi. 

21 У бiблiятэцы нумары за 1948 г. (№ 1-6), 1949 (№ 7-15), 1950 (№ 16--20), 1951 (№
21-25), 1952 (№ 27-29), 1953 (№ 30, 31 ), 1954 (№ 32).

22 Чарговы дваццаць чацвёрты нумар часопiса быу узноулены у студзенi 1953 г. у 
Бельгii (Лёвэн). З гэтага часу выданне стала выхадзiць друкам. 
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Рэлiriйная щлса у Скарынаускай калекцыi ЦНБ НАН Беларусi займае 
чвэрць усёй колькасцi перыёдыкi. Рэлiгiйны друк прадстаулены часопiсам 
«Znic» (Рым, 1951-197 4, лацiнкай)23, машынапiснымi часопiсамi (ратапрынт) 
«Народным шляхам» (Таронта - Канада, Орган Беларускай Народнай Грамады, 
выходзiу у 50-я гг.; у бiблiягщы 5 нумароу за 1952-1954 гг.), «Беларуская 
Царква» (Чыкю·а, 1956, № 1 ), тыднёвiкам «Slova bozaje» (Белы·iя, Лювэн. 1954-
1957 гг., лацiнкай, ратапрынт). 

Найстарэйшыя замежныя беларускамоуныя рэлiгiйныя выданнi, што захоу
ваюцца у калекцыi, выходзiлi у 40-я гг. у лагерах Ды-Пi у Германii. Гэта асобнiкi 
часопiса «Беларускi царкоуны голас» (1946, UNRRA-лaгep, Баварыя) i газеты 
«Праваслауны Беларус» (1948, лагер Брауншвейг). 

Сярод рэлiгiйнай перыёдыкi - лонданскiя выданнi 70-90-х г. ХХ ст.: часо
пiсы «Божым Шляхам» (выданне каталiцкай мicii у Лондане), «Весьнiк Бела
рускага каталiцкага Душпастырства у Англii», царкоуна-грамадскiя часопiсы 
праваслауных беларусау «Голас часу», «Званiца». 

У Бiблiятэцы захоуваецца каля пятнаццацi назвау беларускамоуных замеж
ных газет. Адной з нершых за11атрабаванай i пашыранай газетай пасляваеннага 
часу стала «Бацькаушчына» (орган Бсларускай Нацыянальна-Вызвольнай 
Думкi), якая выходзiла з 1947 на 1966 r. у Заходняй Германii (Мюнхен) i мела 
свае прадстаунiцтвы у ЗША, Канадзе, Вялiкабрытанii i iншых краiнах24

• Другiм 
значным выданнем стала гюета «Беларус», якая начала выходзiць у 1950 г. у 
ЗША. l'азета распаусюджвалася ва ycix краiнах Захаду, дзе пражываюць бела
рускiя эмiгранты25

. 

Такiм чынам, беларускамоуныя перыядычныя выданнi дыяспары з'яуляюц
ца важнымi гiстарычнымi крынiцамi для вывучэння гiсторыi беларускага замеж
нага друку. Аналi1уючы гэтыя гiстарычныя крынiцы, можна значна 11ашырьщь 
уяуленнi пра палiтычную, этнаграфiчную, культурную спадчыну беларусау 
замежжа. 

На жаль, фонд Бiблiятэкi Скарынаускаrа цэнтра разд-зялiуся на часткi, якiя 
разышлiся па розных кнiжнiцах. Але ж, магчыма, з цягам часу можна будзе узна
вiць гэтую бiблiятэку з дапамогай, напрыклад, зводнаrа вiртуальнага каталога. 

ЛПАРАТУРА 

1. Гарбi11скi, Ю. У. Беларускi рэлiгiйны друк на Захалзе: перыёдыка, графiчныя
друкi, 1945-2005 = Belarusian religiot1s pt1Ыisl1ing in tlie West: periodicals and grapliic priпts, 
1945-2005 / Ю. У. Гарбiнскi. - Варшава ; Нью-Йорк : Беларускi iнстытут навукi i мас
тацтва, 2009. ··· 884 с. 

2. Гардзiенка, Н. С. Бенарусы у Вялiкабрытанii / Наталля Гардзiенка; [рэдактар
А. Гарщiенка]. -- Мiнск : Медысонт, 201 О. - 617 с. 

23 Беларускае вьщавецтва у Iтaлii цэнтравалася вакон часопiсу «Zпic», рэдактарам i 
выдауцом якога быу айцеu Пётр Татарыновiч. Апрача часопiсу ён друкавау шмат 
рэлiгiйных i лiтаратурных выданняу. 

24 У Скарынаускай калекцыi камплекты «Бацькаушчыньт за 1953-1959 гr. 
25 У фондах капекuыi асобнiкi гюеты «Беларус» за 1989--2000 гг. 
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3. Кiпель, В. Я. Belarusiaп pцЫisl1i11g iп t\1e West = Беларускi друк на Заха:пе: а
ЬiЫiography / Vitaнt Kipel, Zora Кipel ; ed. Ьу JeI"zy Gмblпski, Liavoп Yшcvicl1. Nc\\' YoI"k 
[etc.]: Belarus. Iпst. ot'Atis апd Scieпces [etc.], 2006. - g4J с. 

4. Кiпель, В. Я. Беларусы у ЗША / Вiтаут Кiпель; [навуковы рэдактар Н. 1·ар;11iснка]. 
- Мiнск : Кнiгюбор, 2017. - 629 с.

5. Кiпель, В. Я. Жьщь i дзеiць : успамiны / Вiтаут Кiвель ; [рэдактар С. Шува ;
прадмова Я. Запруднiка]. - Мiнск : Змiпер Колас, 2015. - 441 с. 

6. Кiпель, З. Беларуская перыёдыка у дыяспары // Беларусiка = ALBARUTHENICA.
[Кн.] 5, Культура беларускага замежжа; Беларуска-амерыканскiя гiстарычна-культурныя 
у3аемадачыненнi. - Мiнск: llавука i тэхнiка, 1995. - С. 48-49. 

7. Ко11а11, У. Нацыянальная iдэя у замсжным беларускiм друку па матэрыялах гюеты
«Беларус» // Беларусiка = ALBARUTHENJCA. [Кн.] 5, Культура беларускага замежжа; 
Беларуска-амерыканскiя гiстарычна-культурныя узаемадачыненнi. - Мiнск : Навука i 
тэхнiка, 1995. - С. 9-16. 

8. Лявончыкау, В. Е. Калекпыя «Беларускi друк на Захадзе» Нью-Ёркскай Пуб
лiчнай бiблiятэкi i яе адлюстраванне у бiблiяграфii / Васiль Емяльянавiч Лявончыкау // 
Матэрыялы XII Мiжнародных кнiгюнаучых чытанняу «Кнiжная культура Беларусi: 
погляд праз стагоддзi», Мiнск, 7-8 красавiка 2016 г. / [скла11.: Т. А. Сапега, А. А. Суша ; 
рэдкал.: Р. С. Матульскi (старш.) i iнш.]. Мiнск : Нщыянальная бiблiятэка Беларусi, 
2016. - С. 243-246. 

9. Сярrеева, Г. Гiсторыя Беларусi у даследаваннях нацыянальнай эмiграцыi //
Беларусiка = ALBARUTHENICA. [Кн.] 5, Культура беларускага замежжа; Беларуска
амерыканскiя гiстарычна-культурныя узаемадачыненнi. Мiнск : Навука i тэхнiка, 1995. -
С. 39-47. 

Тl1е article examines pre-war and postwar ne,vspapeгs and journals о/ 
Belarusian expat community that are gathered in «KSk» collection in the department 
of'rare books and manuscripts of'the Central Science Libmry o/NAS o/Belarus. Tl1ese 
periodicals и•еrе acquired in 2016 /rom the librmy (J/ the Prancysk Skaryna National 
Research and Education Center (due to its closing down). 

Слука Н.М. (Мiнск) 

АДНАДЗЁННЫЯ ВЫДАННI 1921-1939 п. У ФОНДАХ 
АДДЗЕЛА РЭДКIХ КНIГ I РУКАПIСАУ 

ЦЭНТРАЛЬНАЙ НАВУКОВАЙ БIБЛIЯТЭКI IМЯ Я. КОЛАСА 
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМII НАВУК БЕЛАРУСI 

У фондзе аддзела рэдкiх кнiг i рукапiсау ЦНБ НАН Беларусi захоуваюцца 
44 аднаюённых выдання, якiя выйшлi у перыяд з 1921 па 1939 г. 

Абсалютная большасць выданняу (43) надрукавана на беларускай мове, з ix 
41 выданне - гэта аднадзёнкi беларускiх партый i грамадскiх арганiзацый, якiя 
дзейнiчалi у мiжваенны час у Сярэдняй Лiтве, а затым у Заходняй Беларусi. 

Тры аднадзёнкi 1921 г. выйшлi у снежнi з нагоды выбарау у Вiленскi сейм, 
якi павiнен быу вырашьщь далейшы лёс Сярэдняй Лiтвы. У снежнi 1921 г., напя
рэдаднi выбарау, грамадска-палiтычнае становiшча у Вiльнi было напружаным: 
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