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2009 року київське видавництво «Горобець» започаткувало програму «Повертаємо в Україну культурну спадщину».
Створюючи видання факсимільного типу, задіяні у програмі професіонали повертають середньовічні рукописні пам’ятки,
що знаходяться за межами України. Таким чином безцінні манускрипти стають доступними науковцям, а також усім, хто
цікавиться історією, культурою та мовою нашої держави. Одним із джерел, важливих для дослідження середньовічної
української рукописної традиції, є Віденський Октоїх (Кодекс Ганкенштейна) кінця ХІІ – початку ХІІІ ст., що зберігається в
Австрійській національній бібліотеці (Codex Vindobonensis Slavicus 37). Видання знайомить зі сторінками цього рукопису
та з дослідженням використаних у манускрипті матеріалів, проведеним австрійськими вченими.
2009 wurde vom Verlag „Horobets“ der Grundstein zum Programm gelegt „Wir bringen das Kulturerbe in die Ukraine zurück“.
Es ist berufen, mittelalterliche handschriftliche Werke, die sich außerhalb der Ukraine befinden, durch Faksimileausgaben zugänglich
zu machen, und zwar sowohl für Wissenschaftler, als auch alle, die sich für die Geschichte, Kultur und Sprache unseres Landes
interessieren. Eines solcher für die Untersuchung der mittelalterlichen ukrainischen handschriftlichen Tradition wichtigen Werke
ist der sog. Wiener Oktoechos (Codex Hankensteinianus) vom Ende des 12. – Anfang des 13. Jh.s, der sich in der Österreichischen
Nationalbibliothek in Wien befindet (Codex Vindobonensis Slavicus 37). Diese Ausgabe beinhaltet die Publikation sämtlicher
Blätter dieser Handschrift und ist durch eine Beschreibung der multispektralen Aufnahmen, auf denen die Ausgabe beruht, sowie der
chemischen Zusammensetzung der Schreibmaterialien der Handschrift von österreichischen Wissenschaftlern ergänzt.
In 2009, the Gorobets Publishers in Kiev launched a program „Returning the Cultural Heritage to Ukraine.“ By creating facsimile
publications, the professionals, who are involved in the program, return the medieval manuscripts that are kept beyond the borders
of Ukraine. Thus the invaluable manuscripts are made available to scholars, as well as to anyone interested in the history, culture
and language of this country. One of the sources, important for the study of the medieval Ukrainian manuscript tradition, is the
Vienna Oktoechos (Hankenstein Code) from the late 12th – early 13th c., which is stored in the Austrian National Library (Codex
Vindobonensis Slavicus 37). The edition presents the pages of this manuscript and the research of the materials used in the manuscript,
carried out by Austrian scholars.

Фотокопії оригіналу Віденського Октоїха (АНБ, Cod. slav. 37) були виготовлені і надані для відтворення Центром аналізу
зображень і матеріалів у культурній спадщині в місті Відень (https://cima.or.at/).
Die Aufnahmen des Cod. Vind. slav. 37 wurden hergestellt und zur Reproduktion zur Verfügung gestellt von dem Centre of Image
and Material Analysis in Cultural Heritage in Wien (https://cima.or.at/)
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