
Вона в віки майбутні йти повинна!  
(до 150-річчя від дня народження Лесі Українки) 



Листівка «Леся Українка» / видана у серії 

«Українські письменники». – Відень, 1917.– Сер.1. – 

Накладом П.Дятлова 

Ф. р. 3471, оп.1, спр. 113, арк. 6, 6 зв. 



Лист Голови Ковельської 

Просвіти до Товариства 

«Просвіта» в м. Кременці 

від 26.03.1927 р. та  проект 

Статуту Товариства 

«Ковельська ймення Лесі 

Українки Повітова 

Просвіта». 1927 р. 

Ф.348, оп.1, спр.134, арк. 41-50. 













Протоколи і відомості 

про проведення зборів 

читальні «Просвіта» в 

с. Струсів 

Теребовлянського 

повіту, на яких  було 

заслухано реферат про 

Лесю Українку. 1931 р. 

Ф.317, оп. 1, спр.95, арк. 9, 9 зв. 



Інформація Тернопільської філії 

Товариства «Просвіта» про проведення 

концерту в честь Лесі Українки в         

м. Теребовлі. 1933 р. 

Ф.294, оп. 1, спр. 129, арк.. 11. 



Заява гуртка Рідної 

школи в с. Кутківці до 

Тернопільського 

повітового староства з 

проханням надання 

дозволу на проведення 

концерту в честь Лесі 

Українки. 1934 р. 

Ф.3, оп.2, спр.371, арк. 8, 8 зв. 



Заява Філії Товариства «Просвіта» в 

м. Підгайці до Підгаєцького 

повітового староства з проханням 

надати  дозвіл на поширення відчиту 

про Лесю Українку. 1934 р. 

Ф.11, оп.1, спр.51, арк.1,14-15зв. 







Програма літературного 

вечора, організованого 

міжкласовим учнівським 

гуртком «Поступ» при 

Українській гімназії в       

м. Кременці на честь        

Лесі Українки. 1934р. 

Ф. 348, оп.1, спр.324, арк. 16. 



Заява відділу читальні «Просвіта» в с. Біла 

до Тернопільського повітового староства з 

проханням надання дозволу на проведення 

концерту в честь Лесі Українки. 1935 р. 

Ф.3, оп.2, спр.469, арк. 61. 



Заява гуртка Рідної школи в 

с. Настасів до 

Тернопільського повітового 

староства з проханням 

надання дозволу на 

проведення концерту в честь 

Лесі Українки та програма 

концерту. 1936 р.  

Ф.3, оп.2, спр.574, арк.80, 80 зв. 



Заява гуртка Рідної школи в  

с. Настасів до Тернопільського 

повітового староства з 

проханням надання дозволу на 

проведення концерту в честь 

Лесі Українки та програма 

концерту. 1936 р.  

Ф.3, оп.2, спр.559, арк.31, 31 зв. 



Заява гуртка Рідної школи в с. 

Настасів до Тернопільського 

повітового староства з 

проханням надання дозволу на 

проведення концерту в честь 

Лесі Українки та програма 

концерту. 1936 р.  

Ф.3, оп.2, спр.559, арк. 19, 19 зв., 20-29 зв. 





















Заява Місцевого Союзу Української 

Поступової молоді ім. М. Драгоманова 

«Каменярі» в с. Денисів до 

Тернопільського повітового староства на 

видачу дозволу на проведення фестин в 

честь Лесі Українки. 1936 р. 

Ф.3, оп.2, спр.543, арк. 51. 



Дякую за увагу! 


