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Передмова
Державний архів у Львові створено у 1912 р. на базі очолюваного Алоїзієм
Віняжем архіву Галицького намісництва, що існував у 1908-1912 рр. Архів
функціонував до 1939 рр. З 1913 р. незмінним директором архіву був Евгеніуш
Барвінський1. Основу архівних фондів Державного архіву становили документи
центральних органів влади та адміністративних і фінансових установ Галичини
ХІХ-ХХ ст. Найчисельнішими серед них були фонди Галицького намісництва
та Галицької фінансової прокуратури. Під керівництвом Євгена Барвінського
державний архів проводив активну політику, спрямовану на збирання архівних
документів державних установ, органів державної влади й адміністрації, а
також місцевого самоврядування Галичини. За період з 1913 по 1939 р.
кількість

фондів

Державного

архіву

збільшилася

у

10

разів.

Вони

комплектувалися архівними документами ХІХ ст., зокрема Крайового відділу й
місцевих органів влади. У цей час на зберігання до архіву потрапили ґрунтові
книги й документи ліквідованих шкільних закладів. Частка документів, які
охоплювали період після 1918 р., становила незначний відсоток від загальної
кількості.
Після ліквідації у 1933 р. Земського архіву у Львові його документи було
передано на зберігання до Державного архіву, який поповнився гродськими й
земськими актами, Йосифінською і Францисканською метриками, документами
магістратів і громадських урядів Галичини XIV-XVIII ст. Напередодні Другої
світової війни Державний архів у Львові входив у п’ятірку найбільших архівів
Польщі. Його фонди складалися із майже півмільйона одиниць зберігання, які
займали 9 тис. лінійних метрів стелажів.
У 1938 р. майже всі фонди державного архіву у Львові були впорядковані,
описані й підготовлені для користування. Документи до 1918 р. було описано у
142 реперторіях. У другій половині 1930-х рр. працівники архіву приступили до
підготовки путівника по його фондах. Початок війни перешкодив його появі. У
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1939 р. з утвердженням у Західній Україні радянської влади Державний архів у
Львові припинив своє самостійне існування, а на основі його фондів та фондів
Архіву давніх актів міста Львова було створено Центральний архів давніх актів
та Львівський обласний державний архів.
Фонд „Державний архів у Львові” містить частину документів архіву, що
потрапила на зберігання до філіалу ЦДІА УРСР у 1950 р. внаслідок розподілу
документальних матеріалів між ним і Львівським обласним державним архівом.
Більшість документів – бл. 600 одиниць зберігання – було передано обласному
архіву. Фонд „Державний архів у Львові” було створено у 1971 р. з окремих
документів і справ, виявлених під час удосконалення фондів №55 „Архів давніх
актів міста Львова” та №145 „Архів гродських та земських актів у Львові”. Тоді
фонд налічував 140 одиниць зберігання. В основу схеми їх систематизації було
покладено тематичний принцип. Було виділено десять тематичних груп, в
рамках яких документи були укладені за хронологією:
І. Організаційно-розпорядча документація – спр. 1-42
ІІ. Науково-видавнича діяльність – спр. 43-49
ІІІ. Комплектування й облік документів – спр. 50-70
ІV. Експертиза цінності документів – спр. 71-76
V. Впорядкування документів – спр. 77-78
VI. Користування документами – спр. 79-95
VII. Бібліотека архіву – спр. 96
VIII. Кадри архіву – спр. 97-103
IX. Фінансова й господарська діяльність архіву – спр. 104-113
X. Матеріали діяльності директора архіву Барвінського Євгена як комісара,
призначеного до поділу архівних документів між Австрією, Польщею та
Чехословаччиною – спр. 114-140
У 1972 р. до фонду було приєднано документи, виявлені у фондах №55
„Архів давніх актів міста Львова” і №145 „Архів гродських та земських актів у
Львові”. У 1977 р. з неописаного розсипу бібліотеки архіву було сформовано 9
справ, які було приєднано до фонду під №№141-149. У 1980 р. з двох справ
фонду №132 „Листи державних, громадських та церковних діячів” було

сформовано одну справу, а з однієї справи фонду №166 „Крайова табуля” –
чотири справи. Під №№150-154 їх було приєднано до фонду „Державний архів
у Львові”. У 1985 р. до нього також було приєднано дві справи з фонду „Грекокатолицька митрополича консисторія, м. Львів”. Станом на 1985 р. у фонді
налічувалося 156 справ. У наступні роки їх кількість не змінилася.
Частина документів, які зберігаються у фонді, хронологічно виходить за
рамки існування фондоутворювача. Вони охоплюють період із середини ХІХ до
початку ХХ ст. Це документи, пов’язані з комплектуванням відділу рукописів
бібліотеки Львівського університету та діяльністю у цій бібліотеці Барвінського
Євгена.
В процесі удосконалення опису було уточнено і відредаговано передмову
та заголовки справ, уточнено крайні дати документів, складено іменний та
географічний покажчики.
Мова документів в основному польська. Зустрічаються також документи,
написані німецькою, чеською, латинською, рідше українською, французькою,
англійською, румунською мовами.
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№
Заголовки справ
п/п
1 Розпорядження та обіжники Міністерств віросповідань та освіти, фінансів і внутрішніх справ у Варшаві щодо кадрової політики у державних установах
2 Обіжники Міністерств фінансів та
віросповідань та освіти у Варшаві
щодо здійснення архівних оплат та
стягнення архівами гербових зборів
із заяв, посвідчень, довідок, копій
тощо
3 Обіжники Ради Міністрів та Міністерства віросповідань та освіти у
Варшаві щодо ведення кореспонденції та організації діловодства в
державних архівах
4 Розпорядження та обіжники Ради
Міністрів, Міністерств фінансів та
віросповідань та освіти у Варшаві
щодо виплати зарплат працівникам,
ведення бухгалтерського обліку,
подання звітності та інших видів
фінансової діяльності у державних
архівах
5 Обіжники Ради Міністрів, Міністерства віросповідань та освіти та
Відділу державних архівів у Варшаві щодо діяльності кваліфікаційних комісій та підвищення по
службі працівників державних архівів
6 Обіжники Міністерства віросповідань та освіти у Варшаві щодо проведення експертизи цінності документів та подання річних звітів державних архівів
7 Основні нормативні акти про організацію архівної справи у Польщі
та діяльність державних архівів

Крайні
дати
1919-1936

К-ть
арк.
30

Мова
д-тів
пол.

1920-1933

27

пол.

1922-1933

20

пол.

1922-1933

45

пол.

1922-1924

5

пол.

1939

5

пол.

1919-1921

32

пол.

№
Заголовки справ
п/п
8 Обіжники Міністерства віросповідань та освіти та Відділу державних архівів у Варшаві щодо розпорядку робочого дня у державних
архівах та дотримання їхніми працівниками службової дисципліни
9 Обіжники Міністерства віросповідань та освіти та Відділу державних архівів у Варшаві щодо правил
користування архівними документами в читальних залах архівів, видачі архівних документів у тимчасове користування поза межі архівів та співпраці державних архівів з
редакцією „Polskiego Słownika Biograficznego ”
10 Лист директора Державного архіву
у Львові Барвінського Євгена до
Відділу державних архівів у Варшаві та обіжники Міністерства віросповідань та освіти у Варшаві
щодо фінансування, визначення
видатків та подання місячних фінансових звітів державних архівів
11 Листи Міністерств віросповідань та
освіти та внутрішніх справ у Варшаві, львівського воєводи, директора поліції м. Львова та ін. про передачу Державному архіву у Львові
на зберігання документів канцелярії Галицького намісництва та дирекції поліції м. Львова. Правила
роботи державних архівів Польщі
12 Повідомлення делегата міжвідомчої комісії Барвінського Євгена про
діяльность Тимчасового комітету
самоврядування та передачу документів його канцелярії Державному
архіву у Львові
13 Довідка та анкета про формування,
комплектування, внутрішню організацію та діяльність Державного
архіву у Львові у 1908-1926 рр.

Крайні
дати
1921-1932

К-ть
арк.
5

Мова
д-тів
пол.

1923-1932

6

пол.

1923-1933

8

пол.

1922-1928

16

пол.

1927

19

пол.

1927

29

пол.

№
Заголовки справ
Крайні
п/п
дати
14 Примірники „Вісника законів” 1927-1934
(„Dziennik Ustaw”) та „Монітора
польського” („Monitor Polski”) за
1927-1934 рр. з розпорядженнями
Ради Міністрів щодо службових
поїздок, відряджень і проїздів державних службовців, суддів, працівників прокуратури й військовослужбовців

К-ть
арк.
33

Мова
д-тів
пол.

15

Запрошення й повідомлення Відділу державних архівів у Варшаві директору Державного архіву у
Львові Барвінському Євгкну про
проведення V сесії Архівної ради
та порядок денний роботи сесії

1928

3

пол.

16

Лист директора Державного архіву у Львові Барвінського Євгена до
Відділу державних архівів у Варшаві з проханням про клопотання
про внесення змін до розпорядження Ради Міністрів „Про воєводів і старостів як представників
уряду на місцях”

1931

2

пол.

17

Обіжник та лист Міністерства віросповідань та освіти у Варшаві про
проведення перепису державних
службовців і працівників з метою
покращення їх пенсійного забезпечення. Бланки анкет

1933

11

пол.

18

Звіт директора Державного архіву у
Львові Барвінського Євгена про
стан і потреби Земського архіву у
Львові та відповідь головного директора державних архівів Суходольського Вітольда з дозволом
про передачу архівних фондів Земського архіву Державному архіву у
Львові. Постанова міністра віросповідань та освіти про ліквідацію
Земського архіву у Львові

1933

42

пол.

№
Заголовки справ
п/п
19 Лист міського музею у Цєшині до
Державного архіву у Львові з проханням про виявлення документів з
відомостями про перебудову костелу домініканців у Цєшині
20 Принципи організації і проведення
архівних курсів та проект організації кваліфікаційної комісії при Відділі державних архівів у Варшаві
21 Плани роботи Державного архіву у
Львові на 1933-1936 рр.
22 Місячні звіти Державного архіву у
Львові за 1921 р. про здійснення
архівних пошуків та впорядкування й описування архівних фондів
23 Звіт архівіста Тишковського Казимира про відрядження до Коломиї
та Дрогобича з метою виявлення
судових документів, призначених
для передачі на зберігання у Державному архіві у Львові
24 Місячні звіти Державного архіву у
Львові за 1922 р. про впорядкування й описування фондів та здійснення архівних пошуків в офіційних і приватних цілях
25 Звіт Державного архіву у Львові за
січень-жовтень 1923 р. про види
робіт, виконаних працівниками архіву та здійснення архівних пошуків в офіційних, приватних і наукових цілях
26 Звіт Державного архіву у Львові за
1924 р. про виконання офіційних,
приватних і наукових запитів
27 Звіти про діяльність Державного
архіву у Львові за 1925 р. та здійснення архівних пошуків в офіційних, приватних і наукових цілях
28 Звіти про діяльність Державного
архіву у Львові за 1928 р. та здійснення архівних пошуків в офіційних, приватних і наукових цілях

Крайні
дати
1934-1935

К-ть
арк.
2

Мова
д-тів
пол.

1920-1930

3

пол.

1933-1936

7

пол.

1921-1922

14

пол.

1921

2

пол.

1922

28

пол.

1923

6

пол.

1925

11

пол.

1926

46

пол.

1928-1929

29

пол.

№
Заголовки справ
п/п
29 Звіти про діяльність Державного
архіву у Львові за 1927 р. та здійснення архівних пошуків в офіційних, приватних і наукових цілях
30 Звіти про діяльність Державного
архіву у Львові за 1929 р. та здійснення архівних пошуків в офіційних, приватних і наукових цілях
31 Звіти про діяльність Державного
архіву у Львові за 1930 р. та здійснення архівних пошуків в офіційних, приватних і наукових цілях
32 Звіти про діяльність Державного
архіву у Львові за 1931 р. та здійснення архівних пошуків в офіційних, приватних і наукових цілях
33 Звіти про діяльність Державного
архіву у Львові за 1933 р. та здійснення архівних пошуків в офіційних, приватних і наукових цілях.
Список користувачів фондами архіву
34 Звіти про діяльність Державного
архіву у Львові за 1932 р. та здійснення архівних пошуків в офіційних, приватних і наукових цілях
35 Звіт про діяльність Земського архіву у Львові за 1933 р.
36 Звіти про діяльність Державного
архіву у Львові за 1934 р. та здійснення архівних пошуків в офіційних, приватних і наукових цілях
37 Звіти про діяльність Державного
архіву у Львові за 1935 р. та здійснення архівних пошуків в офіційних, приватних і наукових цілях.
Річні й квартальні звіти про діяльність читального залу архіву
38 Звіт ад’юнкта Державного архіву у
Львові Вонсовича Міхала про стан
і діяльність відомчого архіву воєводського управління у Тернополі

Крайні
дати
1928-1929

К-ть
арк.
16

Мова
д-тів
пол.

1929-1930

43

пол.

1931

43

пол.

1932

29

пол.

1933-1934

63

пол.

1932-1933

35

пол.

1933

6

пол.

1934-1935

44

пол.

1935-1936

112

пол.

1937

2

пол.

№
Заголовки справ
п/п
39 Звіти про діяльність Державного
архіву у Львові за 1935 р. та здійснення архівних пошуків в офіційних, приватних і наукових цілях
40 Звіт Державного архіву у Львові за
1926 р. про здійснення архівних
пошуків в офіційних, приватних і
наукових цілях

Крайні
дати
1938

К-ть
арк.
48

Мова
д-тів
пол.

1927

9

пол.

1937

42

пол.

41

Звіти про діяльність Державного
архіву у Львові за 1936 р. та здійснення архівних пошуків в офіційних, приватних і наукових цілях

42

Звіти про діяльність державного
1939
архіву у Львові за 1938 р.
Перелік документів, які зберігають1909
ся у бібліотеці Львівського університету, про привласнення і продаж
королівських і церковних маєтків у
Галичині після 1772 р. з пізнішими
доповненнями. Уклав Барвінський
Євген
Запрошення громадського оргкомі- 1934-1937
тету виставки „Пам’ятки боротьби
за незалежність” у Познані Погорецькому Феліксу прийняти участь
у роботі історичної секції виставки.
Лист редакції „Kwartalnika Historycznego” до Погорецького Фелікса з проханням написати рецензію
на працю „Akta radzieckie poznańskie. Poznań, 1931”

15

пол.

45

пол.

5

пол.

Звернення і повідомлення Наукової
секції Комітету у справах дрібної
шляхти на сході Польщі у Варшаві.
Примірник I і II частин праці Цєсляка Тадеуша „Polskie osadnictwo
historyczne. Szlachta zagrodowa na
Wschodzie Polski. Siedziby, liczba,
rody.”
Перелік документів, внесених до
книг Крайової Табулі, за 1201-1499
рр.

1938

138

пол.

[19201930]

165

лат.,
пол.

43

44

45

46

№
Заголовки справ
п/п
47 Картотека каталогу пергаментних
документів за 1359-1509 рр. з Архіву давніх актів міста Львова,
укладена працівником Державного
архіву у Львові др. Погорецьким
Феліксом
48 Картотека пергаментних документів XV-XIX ст. Державного архіву
у Львові, укладена працівником архіву др. Погорецьким Феліксом
49 Каталог пергаментних документів
за 1359-1506 рр. з Архіву давніх актів міста Львова, укладений працівником Державного архіву у Львові
др. Погорецьким Феліксом
50 Обіжники, звернення, повідомлення Галицького намісництва, Вищого крайового суду, Крайової фінансової дирекції, окружних і повітових судів Галичини та ін. установ
про виявлення та передачу відділу рукописів бібліотеки Львівського університету документів давнього періоду
51 Звіти, звернення, повідомлення дирекції бібліотеки Львівського університету, Вищого крайового суду,
окружних і повітових судів Галичини та ін. установ про виявлення
та передачу відділу рукописів
бібліотеки Львівського університету документів давнього періоду
52 Повідомлення повітових урядів Галичини про виявлення та передачу відділу рукописів бібліотеки
Львівського університету документів давнього періоду
53 Повідомлення окружних фінансових дирекцій Галичини про виявлення та передачу відділу рукописів бібліотеки Львівського університету документів давнього періоду

Крайні
дати
[1930]

К-ть
арк.
370

Мова
д-тів
пол.,
лат.

[19201930]

83

пол.,
лат.

1938-1943

254

пол.,
лат.

1871-1903

45

пол.,
лат.,
нім.,
укр.

1893-1900

38

пол.

1894-1900

78

пол.

1899-1900

16

пол.

№
Заголовки справ
п/п
54 Список документів і карт, переданих Крайовою фінансовою дирекцією відділу рукописів бібліотеки
Львівського університету. Підтвердження Державним архівом у Львові факту отримання карт від бібліотеки Львівського університету
55 Звіти, звернення, повідомлення дирекції Державного архіву у Львові,
Голови окружного суду у Львові,
Голови Апеляційного суду у Львові, Президій воєводських управлінь
у Львові, Тернополі, Станіславові
та ін. установ про передачу архіву
книг давньої Крайової табулі, інвентарів парафій та ін. документів
56 Звіти, звернення, повідомлення дирекцій Державного архіву у Львові,
Земського архіву у Львові, окружних і гродських судів Галичини та
ін. установ про передачу архівам
судово-адміністративних та майнових документів XVIII-XIX ст
57 Звіти, звернення, повідомлення Міністерства віросповідань та освіти,
Відділу державних архівів у Варшаві, дирекції Державного архіву у
Львові та ін. установ про передачу
архіву документів Галицької фінансової прокуратури, Шляхетського
суду у Тарнові, виборчих комісій та
ін. документів
58 Списки документів, звернення, повідомлення Кураторії Львівського
шкільного округу, Львівського староства, дирекцій Головного архіву
давніх актів у Варшаві, Державного
архіву у Львові та ін. установ про
передачу архіву документів Комісії
народної освіти, початкових, середніх і професійних шкіл, дирекції поліції м. Львова та ін. документів

Крайні
дати
1895-1907,
1937

К-ть
арк.
9

Мова
д-тів
пол.

1921-1936

60

пол.

1921-1937

66

пол.

1923-1933

24

пол.

1926-1929

24

пол.

№
Заголовки справ
п/п
59 Листи Міністерства громадських
робіт у Варшаві та Державного
архіву у Львові про передачу архіву документів про демаркацію
австрійсько-російського
кордону
по р. Збруч

Крайні
дати
1929

К-ть
арк.
2

Мова
д-тів
пол.

1929

45

пол.

60

Звернення дирекції Державного архіву у Львові до Відділу державних
архівів у Варшаві про передачу архіву з окружних судів домінікальних і міських табулярних книг. Інвентарний опис цих книг та список
фасцикулів канцелярії Крайової табулі

61

Звіти, звернення, повідомлення Мі- 1929-1937
ністерства віросповідань та освіти у
Варшаві, дирекції Державного архіву у Львові, гродських судів Галичини та ін. установ про передачу
архіву книг давньої Крайової табулі, документів сільських громад, інвентарів парафій, а також про поділ
Кадастрового архіву у Львові

78

пол.

62

Звіти, звернення, повідомлення ди- 1922-1940
рекції Державного архіву у Львові,
гродських судів Галичини, Президій воєводських управлінь у Львові, Станіславові, Тернополі та ін.
установ про передачу архіву книг
давньої Крайової табулі, документів сільських громад, інвентарів парафій та ін.
Списки архівних фондів Державно[1920го архіву у Львові
1930]

158

пол.,
нім.

98

пол.,
нім.

6

пол.

63
64

Інвентарні описи архівних фондів
магістратів та громадських урядів
Галичини, переданих на депоноване зберігання до Державного архіву у Львові

[19201930]

№
Заголовки справ
Крайні
п/п
дати
65 Звіти, звернення, повідомлення ди- 1931-1938
рекцій Державного архіву у Львові,
Апеляційного суду у Львові, окружного суду у Львові та ін. установ про передачу архіву документів про політичні судові процеси
австрійського періоду
66 Звіти, звернення, повідомлення ди- 1929-1932
рекції Земського архіву у Львові,
Міністерств віросповідань та освіти
та юстиції у Варшаві, гродських
судів Галичини та ін. установ про
передачу Земському архіву документів міських судових органів
давнього періоду
67 Звіт, звернення і повідомлення Мі- 1932-1933
ністерства віросповідань та народної освіти у Варшаві та дирекції
Державного архіву у Львові про передачу архіву документів міських
судових органів давнього періоду
68 Список пергаментних грамот, дип1935
ломів, рескриптів австрійських імператорів за 1779-1860 рр., переданих Державному архіву у Львові з
Крайового відділу
69 Звернення дирекції Державного ар1935
хіву у Львові до Тимчасового комітету самоврядування у Львові про
передачу архіву решти документів
провінційних лікарень Галичини
70 Список діловодчих номерів доку[1930]
ментів краківської та львівської лікарень, переданих Тимчасовим комітетом самоврядування у Львові
Державному архіву у Львові
71

Повідомлення Крайової шкільної
ради у Львові та дирекції Державного архіву у Кракові про проведення відбору документів ради, які
підлягають знищенню

1918

К-ть
арк.
34

Мова
д-тів
пол.

32

пол.

5

пол.

2

пол.

18

пол.

15

пол.

3

пол.

№
Заголовки справ
Крайні
п/п
дати
72 Звіти, звернення, повідомлення Мі- 1922-1935
ністерства віросповідань та освіти у
Варшаві, дирекції Державного архіву у Львові, Тимчасового комітету
самоврядування у Львові та ін. установ про проведення відбору документів комітету, які підлягають
знищенню, та передачу архіву документів постійного зберігання

К-ть
арк.
105

Мова
д-тів
пол.

73

Звіти, звернення, повідомлення Мі- 1921-1935
ністерства віросповідань та освіти у
Варшаві, дирекції Державного архіву у Львові, окружних, повітових,
гродських судів Галичини про проведення відбору документів цих судів, які підлягають знищенню

112

пол.

74

Звіти, звернення, повідомлення 1921-1936
Президії воєводського управління у
Львові, дирекції Державного архіву у Львові, окружних, повітових і
гродських судів Галичини про проведення відбору документів цих судів, які підлягають знищенню

93

пол.

75

Звіти, звернення, повідомлення Го- 1921-1936
лови Апеляційного суду у Львові та
дирекції Державного архіву у Львові про проведення відбору документів суду, які підлягають знищенню

32

пол.

76

Звіт архівіста др. Левицького Кази- 1938-1939
мира, рішення дирекції Державного архіву у Львові та повідомлення
Крайового господарського банку у
Львові про проведення відбору документів банку, які підлягають знищенню

15

пол.

№
Заголовки справ
Крайні
п/п
дати
77 Примірники „Вісника законів” 1936-1938
(„Dziennik Ustaw”), „Щоденника
урядового Міністерства внутрішніх справ” („Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”),
„Щоденника урядового Міністерства фінансів” („Dziennik Urzędowy Ministerstwa Skarbu”) з розпорядженням, постановою, обіжниками й наказом про зберігання документів у воєводських і повітових
органах державної влади, фінансових і судових органах й установах
та органах поліції

К-ть
арк.
44

Мова
д-тів
пол.

97

пол.

78

Примірники інструкцій Міністерств зв'язку, промисловості й
торгівлі та військових справ у Варшаві, Головного управління статистики й Державного селянського
банку про зберігання документів у
підпорядкованих їм підприємствах,
установах й організаціях

79

Звернення, повідомлення й клопо- 1926-1939
тання дирекцій Державного архіву
у Львові, Головного архіву давніх
актів й Архіву фінансів у Варшаві
та ін. архівних і бібліотечних установ про надання у тимчасове користування архівних і рукописних
документів особам із прізвищами
на літери А-Б (Арламовський-Буяк)

85

пол.,
нім.

80

Звернення, повідомлення й клопо- 1926-1939
тання дирекцій Державного архіву
у Львові, Земського архіву у Кракові, Архіву давніх актів у Варшаві та ін. архівних і бібліотечних
установ про надання у тимчасове
користування архівних і рукописних документів особам із прізвищами на літери В-Д (ВаренжакДорфлер)

131

пол.,
нім.

1938

№
Заголовки справ
Крайні
п/п
дати
81 Звернення, повідомлення й клопо- 1927-1939
тання дирекцій Державного архіву
у Львові, Архіву давніх актів у
Варшаві, бібліотеки у Курніку та
ін. архівних і бібліотечних установ
про надання у тимчасове користування архівних і рукописних документів особам із прізвищами на літери Ж-Л (Жачек-Лютман)

К-ть
арк.
159

Мова
д-тів
пол.,
чес.

82

Звернення, повідомлення й клопо- 1927-1938
тання дирекцій Державного архіву
у Львові, Земського архіву у Кракові, бібліотеки Віденського університету та ін. архівних і бібліотечних установ про надання у тимчасове користування архівних і рукописних документів особам із
прізвищами на літери М-Н (Малечинський-Надольський)

101

пол.,
нім.

83

Звернення, повідомлення й клопо- 1927-1939
тання дирекцій Державного архіву
у Львові, Головного архіву давніх
актів у Варшаві, Національного закладу ім. Оссолінських у Львові та
ін. архівних і бібліотечних установ
про надання у тимчасове користування архівних і рукописних документів особам із прізвищами на літери О-П (Островський-Полячківна)

139

пол.

84

Звернення, повідомлення й клопот- 1925-1939
ання дирекцій Державного архіву у
Львові, Земського архіву у Кракові,
бібліотеки Краківського університету та ін. архівних і бібліотечних
установ про надання у тимчасове
користування архівних і рукописних документів особам із прізвищами на літери Р-Ф (Рисевич-Фінкель)

57

пол.

№
Заголовки справ
Крайні
п/п
дати
85 Зверенення, повідомлення й клопо- 1929-1938
тання дирекцій Державного архіву
у Львові, Архіву народної освіти
у Варшаві, архіву Краківського університету, бібліотеки фундації графа Віктора Баворовського про надання у тимчасове користування
архівних і рукописних документів
особам із прізвищами на літери ХШ (Хроміцький-Шумовський)

К-ть
арк.
64

Мова
д-тів
пол.

86

Звернення, повідомлення, розпис- 1925-1939
ки дирекції державного архіву у
Львові, Польської академії мистецтв у Кракові, Національного закладу ім. Оссолінських у Львові,
Центрального військового архіву у
Варшаві та ін. наукових, архівних і
бібліотечних установ про надання у
тимчасове користування архівних і
рукописних документів

61

пол.

87

Запити й звернення дирекцій Дер- 1930-1939
жавного архіву у Пйотркові, Міського архіву Варшави, Наукового товариства у Львові та ін. установ й осіб до Державного архіву
у Львові про надання дозволу на
користування архівними документами та здійснення архівом пошуків необхідної їм архівної інформації

17

пол.

88

Звернення, повідомлення, розписки 1930-1939
Тимчасового комітету самоврядування у Львові, магістратів Белза і
Ярослава, монастиря василіан у
Жовкві та ін. установ про надання
їм у тимчасове користування в адміністративних і наукових цілях
документів з Державного архіву у
Львові

29

пол.,
укр.

№
Заголовки справ
п/п
89 Обіжник Міністерства віросповідань та освіти у Варшаві й відповідь директора Державного архіву
у Львові Барвінського Євгена щодо
архівної підготовки студентів історичних факультетів у рамках окремих стипендій

Крайні
дати
1933

К-ть
арк.
6

Мова
д-тів
пол.

90

Інструкція з проходження студен- 1934-1935
тами історичних факультетів, які
отримують архівну стипендію,
практики в архівах. Правила надання архівних стипендій

4

пол.

91

Лист керівника архіву Перемишльської дієцезії Кволека Яна до директора Державного архіву у Львові Барвінського Євгена з проханням
про надання у користування судової книги села Футома

1935

1

пол.

92

Запит громадянина Демітровського до Державного архіву у Львові
з проханням надати виписки і копії
з архівних документів. Копії документів із книг Перемишльського
гродського суду

1935

12

пол.,
лат.

93

Обіжники, звернення, повідомлен- 1935-1939
ня, звіти Міністерства віросповідань та освіти у Варшаві, дирекції
Державного архіву у Львові, декана
гуманітарного факультету Львівського університету та ін. про проходження студентами, які отримують
архівну стипендію, практики в архіві

46

пол.

94

Запит працівника архіву в Берліні 1936-1937
Вольфганга Коте до Державного
архіву у Львові у справі родоводу
Міністра оборони Німеччини генерал-фельдмаршала фон Бломберга.
Чорнові записи кустоша Погорецького Фелікса

10

нім.,
лат.,
пол.

№
Заголовки справ
п/п
95 Запрошення, звернення та повідомлення оргкомітету Конференції,
присвяченої 75-й річниці Січневого повстання, дирекцій Державного
архіву у Львові, Архіву народної
освіти у Варшаві та ін. установ про
підготовку й проведення в Національному Музеї у Варшаві виставки рукописних і друкованих документів з історії повстання
96 Обіжник, звернення і повідомлення
Міністерства віросповідань та освіти у Варшаві, дирекції Державного
архіву у Львові, Голови Апеляційного суду у Львові та ін. установ
про комплектування бібліотеки архіву книгами
97 Рішення, подання, звернення й повідомлення Міністерства віросповідань та освіти у Варшаві, Відділу
державних архівів у Варшаві, дирекції Державного архіву у Львові
про призначення і звільнення з роботи, підвищення по службі, виплату зарплати й надання матеріальної
допомоги працівникам архіву Мендису М., Мусялу В., Полячківній Г., Попєлівній Г., Тарнавському А., Мацєку Я., Шломському А.,
Яблонському Я.
98 Рішення, подання, звернення й повідомлення Міністерства віросповідань та освіти у Варшаві, Відділу
державних архівів у Варшаві, дирекції Державного архіву у Львові
про призначення і звільнення з роботи, підвищення по службі, виплту зарплати й надання матеріальної
допомоги працівникам архіву Зайончковському С., Левицькому К.,
Лемпіцькому С. та Мацєку М.

Крайні
дати
1937-1938

К-ть
арк.
12

Мова
д-тів
пол.

1921-1938

32

пол.,
нім.

1919-1939

35

пол.

1921-1939

48

пол.,
лат.

№
Заголовки справ
п/п
99 Повідомлення та звернення Міністерства віросповідань та освіти у
Варшаві, Президії воєводського управління у Львові та дирекції Державного архіву у Львові про прийняття на роботу в архів Гембартовича Мєчислава і Яцківа Михайла
100 Рішення, подання, звернення й повідомлення Міністерства віросповідань та освіти у Варшаві, Відділу
державних архівів у Варшаві, дирекції Державного архіву у Львові
про призначення і звільнення з роботи, підвищення по службі, виплату зарплати й надання матеріальної
допомоги працівникам архіву Барвінському Є., Брюкнеру Е., Варенжаку Я., Вонсовичу М. та Гейношу В.
101 Звернення, повідомлення і подання
Міністерства віросповідань та народної освіти у Варшаві, Відділу
державних архівів у Варшаві,
дирекції Державного архіву у Львові про складання штатних розписів,
перевірки особової документації,
складання екзаменів і присяги працівниками архіву та ін.
102 Закордонний паспорт, виданий директору Державного архіву у Львові Барвінському Євгену на 1923 1924 рр.
103 Візитні картки, залізничні квитки й
квитанції Барвінського Євгена із закордонного відрядження

Крайні
дати
1922-1923

К-ть
арк.
3

Мова
д-тів
пол.

1923-1939

22

пол.

1924-1939

21

пол.

1923-1924

3

пол.

1924

5

пол.,
нім.,
англ.,
фран.
пол.

104 Обіжники, звернення і повідомлен- 1921-1933
ня Міністерства віросповідань та
освіти у Варшаві та Відділу державних архівів у Варшаві про організацію і ведення господарської
діяльності Державним архівом у
Львові

19

№
Заголовки справ
Крайні
п/п
дати
105 Записки, звернення, повідомлення 1921-1924
та ін. Міністерств віросповідань та
освіти, військових справ та фінансів у Варшаві, дирекції Державного архіву у Львові та ін. установ
про передачу у користування архіву будівлі Королівського арсеналу
у Львові

К-ть
арк.
113

Мова
д-тів
пол.

106 Записки, звернення, повідомлення 1925-1932
та ін. Міністерства віросповідань та
освіти у Варшаві, Президії воєводського управління у Львові, дирекції Державного архіву у Львові про
передачу архіву у користування й
облаштування для його потреб будівлі Королівського арсеналу у
Львові

147

пол.

107 Кошторис капітального ремонту
будівлі Королівського арсеналу у
Львові із зазначенням площі його
приміщень

15

пол.

108 Протоколи засідань комісії з капі- 1930-1938
тального ремонту й перебудови будівлі Королівського арсеналу, кошториси цих робіт, звернення й повідомлення у цій справі Міністерства віросповідань та освіти у Варшаві, Президії воєводського управління у Львові, дирекції Державного архіву у Львові та ін.

23

пол.

109 Повідомлення Відділу державних
архівів у Варшаві про повернення
Державному архіву у Львові рахунку коштів, витрачених директором
архіву Барвінським Євгеном під час
відрядження до Золочева

2

пол.

109

пол.

1927

1924

110 Відомості про зарплату працівни- 1927-1938
ків Державного архіву у Львові за
1927-1938 рр.

№
Заголовки справ
п/п
111 Обіжники Міністерства віросповідань та освіти у Варшаві про складання державними архівами річних
кошторисів прибутків і видатків.
Проекти річних кошторисів Державного архіву у Львові
112 Книга прибутків і видатків Державного архіву у Львові за 19361937 рр.
113 Книга фінансових рахунків Державного архіву у Львові за 19381939 рр.
114 Примірник брошури „Цєшинська
економія”
115 Інвентарний опис частини архівних
документів Міністерства сільського господарства у Відні
116 Записки, звернення, повідомлення,
списки документів та ін. Президії
Сілезького воєводського управління в Катовіце, фінансової палати
у Львові, генерального комісара
Польщі для виконання умов архівного договору з Чехословаччиною
Барвінського Євгена та ін. про повернення польській стороні архівних документів, що походили з
території Східної Галичини й Сілезії
117 Примірники австрійських урядових
видань „Газета державних законів
Республіки Австрія” (Staatsgesetzblаtt für die Republik Österreich) та
„Газета федеральних законів Республіки Австрія” (Bundesgesetzblatt
für die Republik Österreich) з договорами між Австрією та Чехословаччиною про передачу останній
архівних документів
118 Виписки до історії коронних маєтків Галичини кінця XVIII ст., складені Євгеном Барвінським в Архіві
Надвірної палати у Відні

Крайні
дати
1928-1939

К-ть
арк.
72

Мова
д-тів
пол.

1936-1937

8

пол.

1938-1939

6

пол.

1898

14

нім.

1914

20

нім.

1916-1933

82

пол.,
чес.,
нім.

1920-1923

30

нім.

1922

70

пол.,
нім.

№
Заголовки справ
Крайні
п/п
дати
119 Обіжники й повідомлення Президії 1922-1925
Ради Міністрів Польської Республіки, Міністерств віросповідань та
освіти та закордонних справ у Варшаві про реституцію архівних документів з Радянського Союзу та
порядок ратифікації Польщею міжнародних договорів у сфері архівної справи

К-ть
арк.
7

Мова
д-тів
лат.

120 Обіжники, звернення, повідомлен- 1922-1925
ня та ін. Міністерств закордонних
справ, віросповідань та освіти у
Варшаві, Комісії у справі повернення архівних документів з Австрії,
генерального комісара Польщі для
виконання умов архівного договору
з Чехословаччиною Барвінського
Євгена та ін. про передачу Австрією Польщі архівних документів

112

пол.,
нім.

121 Рішення, звернення, повідомлення, 1922-1927
рекомендації та ін. Міністерств закордонних справ, віросповідань та
народної освіти, Відділу державних архівів у Варшаві, генерального комісара Польщі для виконання
умов архівного договору з Чехословаччиною Барвінського Євгена про
підготовку міжнародного договору
між Польщею і Чехословаччиною
про поділ і передачу архівних
документів

130

пол.

122 Інвентарний опис документів архі- 1923-1924
ву Міністерства віросповідань та
освіти Австрії, які стосувалися Галичини й підлягали передачі Польщі. Уклав Барвінський Євген

126

пол.

№
Заголовки справ
Крайні
п/п
дати
123 Звіти, звернення, повідомлення та 1923-1930
ін. Міністерств закордонних справ,
віросповідань та освіти у Варшаві,
посольства Польщі в Австрії, генерального комісара Польщі для виконання умов архівного договору з
Чехословаччиною Барвінського Євгена та ін. про відрядження останнього до Австрії з метою виявлення і передачі архівних документів польській стороні

К-ть
арк.
69

Мова
д-тів
пол.,
нім.

124 Інвентарний опис документів архівів Міністерств сільського господарства, громадських робіт та торгівлі Австрії, які підлягали передачі Польщі. Уклав Барвінський Євген

1924

62

пол.

125 Інвентарний опис документів архіву Міністерства залізниці Австрії,
які підлягали передачі Польщі. Уклав Барвінський Євген

1924

139

пол.

126 Інвентарний опис документів архівів Міністерств внутрішніх справ
та юстиції Австрії, які підлягали
передачі Польщі. Уклав Барвінський Євген

1924

83

пол.

127 Виписки генерального комісара
Польщі для виконання умов архівного договору з Чехословаччиною
Барвінського Євгена з документів
архіву Міністерства віросповідань
й освіти та інших міністерств Австрії

[19201930]

94

пол.,
нім.

53

пол.,
чес.

128 Примірники „Вісника законів” 1925-1928
(„Dziennik Ustaw”) з міжнародними
договором, домовленостями та декларацією між Польщею та Чехословаччиною про поділ та передачу
сторонами одна одній архівних документів

№
Заголовки справ
п/п
129 Рішення, звернення, повідомлення
Міністерств закордонних справ, віросповідань та освіти, Відділу державних архівів у Варшаві, генерального комісара Польщі для виконання умов архівного договору з
Чехословаччиною Барвінського Євгена про виявлення в австрійських
архівах та передачу польській стороні архівних документів
130 Записки, звернення, повідомлення
та ін. Президії Сілезького воєводського управління у Катовіце, кадастрового уряду у Цєшині, генерального комісара Польщі для виконання умов архівного договору з Чехословаччиною Барвінського Євгена
про передачу Польщею Чехословаччині архівних документів
131 Журнал обліку вхідної та вихідної
документації генерального комісара Польщі для виконання умов архівного договору з Чехословаччиною Барвінського Євгена
132 Рішення, звіти, звернення, повідомлення та ін. Міністерств закордонних справ, віросповідань та освіти
у Варшаві, генерального комісара
Польщі для виконання умов архівного договору з Чехословаччиною Барвінського Євгена та ін. про
відрядження останнього до Чехословаччини з метою виявлення та
передачі польській стороні архівних документів
133 Звернення та повідомлення генеральних комісарів Польщі й Чехословаччини для виконання умов
архівного договору між двома країнами Барвінського Євгена й Міхалка Юзефа, а також парафіяльного уряду в Югрові про передачу
польською стороною чеській метричних книг цієї парафії

Крайні
дати
1926-1930

К-ть
арк.
87

Мова
д-тів
пол.,
нім.,
фран.

1926-1931

76

пол.,
чес.,
нім.

1926-1938

32

пол.

1928-1931

66

пол.,
чес.,
нім.,
фран.

1928-1934

8

пол.,
чес.

№
Заголовки справ
Крайні
п/п
дати
134 Проект договору в архівній сфері 1929-1930
між Польщею та Австрією в щодо
виконання положень Сен-Жерменського трактату з внесеними до
нього зауваженнями Барвінського
Євгена

К-ть
арк.
25

Мова
д-тів
пол.

135 Інвентарний опис документів архі- 1930-1934
ву Цєшинської економії, укладений
генеральним комісаром Польщі для
виконання умов архівного договору з Чехословаччиною Барвінським
Євгеном

211

нім.,
пол.

136 Протоколи засідань польсько-чехо- 1930-1936
словацької комісії щодо взаємного
видання і розподілу архівних документів між Польщею та Чехословаччиною

27

чеськ.

137 Звіти генерального комісара Поль- 1930-1938
щі для виконання умов архівного
договору з Чехословаччиною Барвінського Євгена головному директору державних архівів у Варшаві за 1930-1938 рр.

120

пол.

138 Рішення, звернення, повідомлення 1931-1938
та ін. Міністерства закордонних
справ у Варшаві, Президії Сілезького воєводського управління у
Катовіце, генеральних комісарів
Польщі й Чехословаччини для виконання умов архівного договору
між двома країнами Барвінського
Євгена й Міхалка Юзефа та ін.
про виявлення та поділ архівних
документів між польською та чеською сторонами

112

пол.,
чес.

№
Заголовки справ
Крайні
п/п
дати
139 Звіти, зверенення, повідомлення та 1932-1938
ін. Міністерств закордонних справ,
віросповідань та освіти у Варшаві
та генерального комісара Польщі
для виконання умов архівного договору з Чехословаччиною Барвінського Євгена про відрядження
останнього до Чехословаччини та
Сілезії з метою виявлення та передачі архівних документів польській
стороні

К-ть
арк.
70

Мова
д-тів
пол.

140 Звернення, повідомлення, рішення 1935-1937
Міністерства віросповідань та народної освіти у Варшаві, Державного архіву у Познані, генерального комісара Польщі для виконання
умов архівного договору з Чехословаччиною Барвінського Євгена про
передачу чеській стороні пергаментного документу з 1582 р.

17

пол.,
чес.,
лат.

141 Розпорядження Міністерства віросповідань та освіти у Варшаві та
повідомлення директора Державного архіву у Львові Барвінського
Євгена про інструкції з експертизи
цінності архівних документів, які
використовувалися в австрійсь-кий
період

20

пол.,
нім.

142 Протоколи І-го та ІІ-го засідань 1918-1919
Архівної ради у Варшаві

14

пол.

143 Рішення, зверенення, повідомлен- 1923-1933
ня Міністерств закордонних справ,
віросповідань та освіти, посольства
Румунії у Варшаві, директора Державного архіву у Львові Барвінського Євгена та ін. про передачу
польською стороною румунській
архівних документів, які стосуються Північної Буковини

47

пол.,
фран.,
нім.

1926

№
Заголовки справ
Крайні
п/п
дати
144 Інструкції, запрошення, повідом- 1925-1938
лення та ін. Міністерств внутрішніх справ, віросповідань та освіти у
Варшаві, Президії воєводського управління у Львові, дирекції Державного архіву у Львові про організацію та проведення зборів керівників органів державної влади ІІ-го
рівня. Програми і протоколи зборів
145 Звернення Комісії державних архі1925
вів у Чернівцях до директора Державного архіву у Львові Барвінського Євгена з проханням нада-ти
інформацію про принципи організації і діяльності польських архівів
146 Обіжник, звернення, повідомлення
1925
та ін. Відділу державних архівів у
Варшаві, Президії воєводського управління у Тернополі, директора
Державного архіву у Львові Барвінського Євгена щодо можливості
організації державних архівів у
Станіславові й Тернополі
147 Звернення, повідомлення, вказівки
1931
Міністерства віросповідань та освіти у Варшаві, Спілки польських
бібліотекарів у Львові, Комітету
воєводської сільськогосподарської і
регіональної виставки у Тернополі
та ін. до Державного архіву у Львові про надання архівом допомоги в
організації виставки
148 Звернення, повідомлення й роз'яс- 1936-1939
нення Міністерства віросповідань
та освіти у Варшаві, Національного
закладу ім. Оссолінських у Львові
та директора Державного архіву у
Львові Барвінського Євгена про
підготовку архівом публікації архівного путівника
149 Інвентарний опис майна Державно[1920го архіву у Львові
1930]

К-ть
арк.
103

Мова
д-тів
пол.

2

рум.,
пол.

13

пол.

20

пол.

11

пол.

26

пол.

№
Заголовки справ
Крайні
п/п
дати
150 Колекція гербових печаток населе- ХVII —
них пунктів, церков, державних ус- п.п. ХХ ст.
танов, громадських і релігійних організацій, шляхетських родів, державних діячів і приватних осіб, укладена на підставі майнової і фінансової документації та приватного листування

К-ть
арк.
240

Мова
д-тів
лат.,
пол.,
нім.,
укр.

35

нім.,
пол.

152 Розпорядження й обіжники Мініс- 1922-1927
терства віросповідань та освіти та
Відділу державних архівів у Варшаві про подання Державним архівом у Львові анкетних даних та
звіту з його діяльності за 19181926 рр.

6

пол.

153 Фрагменти звітів Державного архіву у Львові за [1912-1926 рр.]

[1927]

11

пол.

154 Список наукових праць, підготованих на підставі документів Державного архіву у Львові

[1927]

6

пол.,
нім.

155 Доповідна записка Польської академії мистецтв у Кракові з поясненням проекту та обгрунтуванням
ідеї створення у Львові архіву Галицького намісництва

1907

30

пол.

151 Список документів, переданих на
зберігання Державному архіву у
Львові канцелярією президії Галицького Намісництва. Звіт про перевірку архівних документів Галицького Намісництва та окремих установ, які зберігалися в канцелярії воєводського управління у Львові

1912

№
Заголовки справ
Крайні
п/п
дати
156 Примірник газети „Щоденний ілю1935
стрований кур’єр” із статтею Контного Петра „Культурна евакуація
Львова продовжується...” про розформування Архіву карт у Львові.
Рукопис цієї статті
157 Інвентарний опис
1971-1985

К-ть
арк.
14

Мова
д-тів
пол.

18

укр.

До опису внесено 157 (сто п’ятдесят сім) справ з №1 по №157.
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Покажчик міністерств, установ та організацій
Апеляційний суд у Львові 55, 65, 75, 96
Архів воєводського управління у Тернополі 38
Архів Галицького намісництва 155
Архів давніх актів у Варшаві 80, 81
Архів давніх актів міста Львова 47, 49
Архів карт у Львові 156
Архів Краківського університету 85
Архів Міністерства віросповідань та народної освіти Австрії 122, 127
Архів Міністерства внутрішніх справ Австрії 126
Архів Міністерства громадських робіт Австрії 124
Архів Міністерства залізниці Австрії 125
Архів Міністерства сільського господарства Австрії 124
Архів Міністерства торгівлі Австрії 124
Архів Міністерства юстиції Австрії 126
Архів народної освіти у Варшаві 85, 95
Архів Перемишльської дієцезії 91
Архів Придворної палати у Відні 118
Архів у Берліні 94
Архів фінансів у Варшаві 79
Архівна рада 15, 142
Бібліотека Віденського університету 82
Бібліотека Краківського університету 84
Бібліотека Львівського університету 43, 50, 51, 52, 53, 54
Бібліотека у Курніку 81
Бібліотека фундації графа Віктора Баворовського 85
Вищий крайовий суд, м. Львів 5, 51
Відділ державних архівів у Варшаві 5, 8, 9, 10, 15, 16, 20, 57, 60, 97, 98,
100, 101, 104, 109, 121, 129, 146, 152
Галицька фінансова прокуратура, м. Львів 57
Галицьке намісництво 11, 50, 151
Головне управління статистики у Варшаві 78
Головний архів давніх актів у Варшаві 58, 79, 83
Головний директор державних архівів 18, 137
Державний архів у Пйотркові 87
Державний архів у Познані 140
Державний селянський банк 78
Земський архів у Кракові 80, 82, 84
Земський архів у Львові 18, 35, 56, 66
Кадастровий архів у Львові 61

Кадастровий уряд у Цєшині 130
Комісія державних архівів у Чернівцях 145
Комісія народної освіти 58
Комісія у справі повернення архівних документів з Австрії 120
Комітет воєводської сільськогосподарської і регіональної виставки у
Тернополі 147
Комітет у справах дрібної шляхти на сході Польщі у Варшаві 45
Крайова табуля 46, 55, 60, 61, 62
Крайова фінансова дирекція, м. Львів 50, 54
Крайова шкільна рада у Львові 71
Крайовий відділ 68
Крайовий господарський банк у Львові 76
Кураторія Львівського шкільного округу 58
Львівське староство 58
Львівський воєвода 11
Магістрат м. Белза 88
Магістрат м. Ярослава 88
Міністерство військових справ у Варшаві 78, 105
Міністерство віросповідань та народної освіти у Варшаві 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 17, 18, 20, 57, 61, 66, 67, 72, 73, 89, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
104, 105, 106, 108, 111, 119, 120, 121, 123, 129, 132, 139, 140, 141, 143,
144, 146, 147, 148, 152
Міністерство внутрішніх справ у Варшаві 1, 11, 77, 143
Міністерство громадських робіт у Варшаві 59
Міністерство закордонних справ у Варшаві 119, 120, 121, 123, 129, 132 ,
138, 139, 143
Міністерство зв'язку, промисловості й торгівлі у Варшаві 78
Міністерство сільського господарства у Відні 115
Міністерство фінансів у Варшаві 1, 2, 4, 77, 105
Міністерство юстиції у Варшаві 66
Міський архів Варшави 87
Міський музей у Цєшині 19
Монастир василіан у Жовкві 88
Наукове товариство у Львові 87
Національний заклад ім. Оссолінських у Львові 83, 86, 148
Національний музей у Варшаві 95
Окружний суд, м. Львів 55, 65
Оргкомітет виставки „Пам’ятки боротьби за незалежність” у Познані 44
Оргкомітет Конференції, присвяченої 75-ій річниці Січневого повстання
95
Парафіяльний уряд с. Югрів 133
Поліція м. Львова 11, 58

Польська академія мистецтв, м. Краків 86, 155
Посольство Польщі в Австрії 123
Посольство Румунії у Варшаві 143
Президія воєводського управління у Львові 55, 62, 74, 99, 106, 108, 144,
151
Президія воєводського управління у Станіславові 55, 62
Президія воєводського управління у Тернополі 55, 62, 146
Президія Сілезького воєводського управління у Катовіце 116, 130, 138
Рада Міністрів Польської Республіки 3, 4, 5, 14, 119
Редакція „Kwartalnika Historycznego” 44
Спілка польських бібліотекарів у Львові 147
Тимчасовий комітет самоврядування у Львові 12, 69, 70, 72, 88
Фінансова палата у Львові 116
Центральний військовий архів у Варшаві 86
Цєшинська економія 135
Шляхетський суд у Тарнові 57

Іменний покажчик
Арламовський 79
Барвінський Євген 10, 12, 15, 16, 18, 43, 89, 91, 100, 102, 103, 109, 116,
118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 137, 138, 139, 141, 143, 145, 146, 148
Бломберг фон, генерал-фельдмаршал 94
Брюкнер Е. 100
Буяк 79
Варенжак Я. 80, 100
Вонсович Міхал 38, 100
Гейнош В. 100
Гембартович Мєчислав 99
Демітровський 92
Дорфлер 80
Жачек 81
Зайончковський С. 98
Кволек Ян 91
Контний Петро 156
Коте Вольфганг 94
Левицький Казимир 76, 98
Лемпіцький 98
Лютман 81
Малечинський 82
Мацєк Міхал 98
Мацєк Я. 97
Мендис М. 97
Міхалек Юзеф 133, 138
Мусял В. 97
Надольський 82
Островський 83
Погорецький Фелікс 44, 47, 48, 49, 94
Полячківна Г. 83, 97
Попєлівна Г. 97
Рисевич 84

Суходольський Вітольд 18
Тарнавський А. 97
Тишковський Казимир 23
Фінкель 84
Хроміцький 85
Цєсляк Тадеуш 45
Шломський А. 97
Шумовський 85
Яблонський Я. 97
Яцків Михайло 99

Географічний покажчик
Белз, м. 88
Берлін, м. 94
Варшава, м. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 45, 57, 59, 60, 61, 66, 67, 72,
73, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 89, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 106,
108, 109, 111, 119, 120, 121, 123, 129, 132, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 147,
148, 152
Відень, м. 82, 115, 118
Дрогобич, м. 23
Жовква, м. 88
Збруч, р. 59
Золочів, м. 109
Катовіце, м. 116, 130, 138
Коломия, м. 23
Краків, м. 80, 82, 84, 85, 86, 155
Курнік, м. 81
Перемишль, м. 91
Пйотркув, м. 87
Познань, м. 44, 140
Станіславів, м. 55, 62, 146
Тарнів, м. 57
Тернопіль, м. 38, 55, 62, 146, 147
Футома, с. 91
Цєшин, м. 19, 130
Чернівці, м. 145
Югрів, с. 133
Ярослав, м. 88

