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ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО ЛЬВІВСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ТА ЙОГО 

НАУКОВУ БІБЛІОТЕКУ ЗА 2011 РІК 

У 2011 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка відзна-
чали 350-річчя від часу його заснування. До цього ювілею вийшов перший том енци-
клопедії Львівського університету:  

Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. 1 : А–К. – 716 с. + 112 с. вкл. – Тит. арк. 
парал. лат., англ., пол. – ISBN 978-613-892-0 (1). 

Особливий інтерес відчувався до історії університету, що знайшло відображення 
у низці публікацій:  

Кахнич В. Передумови та заснування Львівського університету / В. Кахнич // 
Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – Вип. 52. – С. 64–70. – ISSN 0136-8168. 

Качмар В. Змагання українців за національні права у Львівському університеті / 
Володимир Качмар // Каменяр. – Львів, 2011. – Січ. (№ 1). – С. 3, 9. – На фото: Я. Го-
ловацький, С. Дністрянський. 

Про життя Львівського університету на початку ХХ ст. йдеться у статтях: 
Старий університет / підготував Роман Скиба // Сто талантів. – 2011. – № 57. – 

С. 24–25. 
Сидорчук С. Таємний університет : [про Львівський (таємний) український 

університет] / С. Сидорчук // Подільські вісті. – 2011. – 27 груд. (№ 198–199). – С. 4. 

Життя Університету в радянський період яскраво розкривається в статті: 
Сторінки зі спогадів : професор Кароліна Лянцкоронська про Львів та Львів-

ський університет у перші місяці радянської влади / з польської переклала і частину 
зреферувала Олександра Сербенська // Дзвін. – 2011. – Чис. 9. – С. 108–112. – На світ-
линах – К. Лянцкоронська. 

Публікації про ювілей Університету з’являлись майже у всіх українських ви-
даннях, ця подія набула міжнародного значення: на святкування до Львова прибули 
гості з усієї України та багато поважних гостей з-за кордону. Про історію Універ-
ситету, заходи і презентації з приводу святкування ювілею йшлося на урочистому 
засіданні Вченої ради за участі академічної спільноти та почесних гостей 20 січня 
2011 року. Про це можна прочитати в статтях: 

Кушнір Б. Європейський за зразком, український за духом : [до 350-річчя з дня 
заснування Львівського національного університету імені Івана Франка] / Богдан 
Кушнір // Голос України. – 2011. – 26 січ. – С. 31. 

Мельник О. Європейський за зразком, український за духом : [до 350-річчя з 
дня заснування Львівського національного університету імені Івана Франка : за мате-
ріалами бесіди з ректором університету Іваном Вакарчуком, керівником Прес-центру 
Тетяною Шемберко] / Оксана Мельник // Урядовий кур’єр. – 2011. – 5 лют. – С. 14. 

У наступних публікаціях розкривається роль і місце Університету серед уні-
верситетів України та Європи, подаються нагороди, вітання від ректора та почесних 
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гостей з усієї України та з-за кордону. У них підкреслюється роль Університету в 
розбудові української державності, формування його європейського духу. 

Шульга Н. Дорогу здолає той, хто правильно вибрав напрямок / Наталія Шульга // 
Дзеркало тижня. – 2011. – 19–25 лют. (№ 6). – С. 1, 15. 

Ювілейна атрибутика Університету / підгот. Анастасія Коник // Каменяр. – 
2011. – Лют. (№ 2). – С. 4. – Фотоколаж Олега Гордійчука. 

Височанський В. [Здобутки і плани Університету у ювілейному році] // Каме-
няр. – 2011. – Жовт. (№ 7). – С. 3. 

Козловський Б. За Австрії студентам ставили оцінку за поведінку, а “сачків“ 
заносили до “Книги ганьби”... : Львівському національному університету імені Івана 
Франка – 350 років! / Борис Козловський // Високий Замок. – 2011. – 7–9 жовт. – 
С. 6. – Фоторепродукції Олега Вівчарика з фотографій фонду Музею університету. 

Вступна кампанія 2011 року, профорієнтаційна робота з абітурієнтами була 
широко розрекламована у спеціалізованому виданні: 

Першокурсник – 2011 : спецвипуск інформаційно-аналітичного часопису “Каме-
няр“ / уклад. і відпов. за вип. Анастасія Коник ; ЛНУ імені Івана Франка. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 54 с. – Світлини: О. Вівчарик, Ю. Гриценко, О. Гор-
дійчук, Я. Табінський. 

У часописі “Каменяр” подано аналіз здобутків і розвитку природничих, гума-
нітарних наук та наукових шкіл в історичному аспекті: літературознавчої, франко-
знавчої, перекладознавчої, філософської, педагогічної, правничої, палеонтологічної 
шкіл, школи української словесності, досягнення науковців хімічного, механіко-ма-
тематичного, фізичного факультетів, здобутки науково-технічного та навчального 
центру низькотемпературних досліджень:  

Каменяр. – 2011. – Січ. (№ 1); Лют. (№ 2). – С. 4, 6; Жовт. (№ 7). – С. 7, 12–13; 
Листоп. (№ 8). 

Окрім того, на увагу заслуговують наступні статті: 
Романюк М. Рефракційні дослідження фероїків у Львівському університеті / 

М. Романюк // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. – Вип. 46. – С. 83–95. – Бібліографія. 

Нахлік Є. Сучасний стан франкознавчих досліджень і проблема створення Інсти-
туту Івана Франка НАН України / Євген Нахлік // Слово і час. – 2011. – № 8. – С. 3–48. 

Центр гуманітарних досліджень активно та плідно працював у рамках “Універ-
ситетських діалогів”. Були зустрічі з зарубіжними та вітчизняними вченими: істо-
риком Наталією Яковенко, антропологом, соціологом Гансом Йорґеном Валлін-Вейє, 
Президентом польського Пен-клубу Адамом Поморським, професором Віденського 
університету та Українського вільного університету у Мюнхені Міхаелем Мозером. 
Про це можна прочитати в часописі “Каменяр”:  

Каменяр. – 2011. – Лют. (№ 2); Берез. (№ 3). – С. 3; Квіт. (№ 4). – С. 2; Черв. 
(№ 6). – С. 5; Листоп. (№ 8). – С. 4–5; Груд. (№ 9). – С. 3. 

Міжнародне співробітництво – один із найважливіших факторів успішної роботи 
Університету. Його основа – партнерські угоди, підписані з зарубіжними навчальними 
закладами. Співпрацюють з Університетом представники 32 країн світу. Про це йдеть-
ся в статтях: 

Вівчарик О. Університет у світовому контексті / Олег Вівчарик // Каменяр. – 
2011. – Жовт. (№ 7). – С. 8–9. 
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П’ятакова Г. Особливості підготовки магістрів за спеціальністю “українська 
філологія” у Львівському та Вроцлавському університетах / Галина П’ятакова // 
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів : ЛНУ імені Івана Фран-
ка, 2011. – Вип. 27. – С. 155–162. 

У 2011 р. в Університеті відкрили Центри балтистики та іспаністики. Про їх ро-
боту можна прочитати в статтях, уміщених у газетах “Каменяр” та “Високий Замок”: 

Каменяр. – 2011. – Берез. (№ 3). – С. 3; Груд. (№ 9). – С. 5. 
Високий Замок. – Львів, 2011. – 4–6 берез. – С. 9. 

Представники Львівського національного університету імені Івана Франка при-
вітали Український вільний університет з ювілеєм: 

Делегація Університету взяла участь в академічному відзначенні ювілею Україн-
ського вільного університету // Каменяр. – 2011. – Лют. (№ 2). – С. 3. – Підпис: За по-
відомленням Прес-центру ЛНУ імені Івана Франка. 

Мельник Я. “Істина і любов до науки собирає в розсіянні сущих…” : Українсько-
му вільному університету – 90 // Каменяр. – 2011. – Груд. (№ 9). – С. 2. – На фото: 
Іван Мигул, ректор УВУ, та Іван Вакарчук під час урочистостей з нагоди 90-ї річниці 
заснування УВУ в Мюнхені (лютий 2011 р.). 

Навчання і побут, громадська активність та творчість студентів – одні з голов-
них тем публікацій: 

Вперше в Україні у нашому Університеті запровадили регулярний студентський 
омнібус: [бесіда з канд. соціол. наук Віктором Сусаком] // розмовляв Олександр Лав-
ринович // Каменяр. – 2011. – Листоп. (№ 8). – С. 11, 12. 

Етика поведінки та мовленнєвий етикет студента в академічному середовищі / 
упоряд. : проф. Ірина Кочан, проф. Олександра Сербенська, проф. Зеновій Терлак 
[та ін.] ; передмова : проф. Іван Вакарчук. – [Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011]. – 51 с. 

[Цьогоріч уперше понад 400 студентів ЛНУ імені Івана Франка отримають До-
датки до диплому європейського зразка (Dyploma Supplement)] // Аудиторія. – 2011. – 
Чис. 34 (17–23 листоп.). 

Славінська Ю. Випускаємо, але не відпускаємо: у Франковому університеті 
створюють Асоціацію випускників / Юлія Славінська // Експрес : [Львівські новини]. – 
2011. – 12–19 трав. 

Спогади Р. Зорівчак, О. Сербенської, А. Содомори зберігають нашу пам’ять про 
викладачів та науковців, які розвивали українські освітні та наукові традиції: 

Книжковий розмай – студентам рай // Видавничий вісник. – 2011. – Груд. 
(№ 17–18). – С. 2. – Рубр. : Нові видання. 

Це анонс книги: Сербенська О. Характерники : наша вдячність, пам’ять і шана / 
Олександра Сербенська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 124 с. – ISBN 978-
966-613-894-4. У ній вміщено спогади про Університет, студентство, професорів 
кафедри класичної філології Й. Кобіва, Ю. Мушака, С. Лур’є, ректора Є. Лазаренка 
та інших викладачів, які були прикладом служіння науці та народу.  

[Премія імені Стефана Банаха] // Каменяр. – 2011. – Жовт. (№ 7). – С. 6. – Без під-
пису. 

У 2011 р. на механіко-математичному факультеті вперше присудили Премію 
імені Стефана Банаха. Лауреатом її став студент ІІІ курсу Остап Червак. 
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Про наукову та громадську діяльність Михайла Возняка, Івана Денисюка йдеться 
у статтях Н. Федорака, Л. Клебан, Я. Мельник та Л. Бондар у виданні: 

Українське літературознавство : зб. наукових праць. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – Вип. 73. – С. 220–227; 228–236; 237–254; 255–262. – ISSN 0130-528Х. 

Діяльність деяких інших колишніх професорів Львівського університету ви-
світлена у публікаціях: 

Матвіюв М. Польський науковець на совєтській панщині / Мацей Матвіюв // 
Критика. – 2011. – Чис. 7–8 (лип. – серп.). – С. 42–45. 

Це нарис про Мечислава Гембаровича (1893–1984) – історика мистецтва і 
культури, титулярного професора Львівського університету від 1936 р., керівника 
кафедри історії і теорії мистецтва Університету (1946–1949). 

Пасічник В. Володимир Гошовський на кафедрі української фольклористики / 
Володимир Пасічник // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 10. – С. 21–43. 

Уперше висвітлено педагогічну діяльність Володимира Гошовського на кафедрі 
фольклористики у Львівському університеті у 1991–1994 рр. 

Кахнич В. Стажинський Станіслав – видатний конституціоналіст юридичного 
факультету Львівського університету / В. Кахнич // Вісник Львівського університету. 
Серія юридична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 53. – С. 50–55. 

Кожне покоління професорів робить свій вагомий внесок у розбудову Універси-
тету, гідне та відповідальне виконання своїх наукової та суспільної місій. 

Козирєва Т. Ярослав Дашкевич – приклад інтелектуальної та професійної чес-
ності : [пам’яті історика, публіциста, громадського діяча Ярослава Дашкевича : ви-
словлювання] / Тетяна Козирєва ; [авт : М. Маринович, Я. Грицак, Л. Зашкільняк, 
І. Васюник] // День. – 2011. – 2 берез. – С. 1, 6. 

Паляниця Б. Наукова діяльність Мирона Деркача: до відзначення його 80-річчя 
(1931–2011) / Богдана Паляниця, Роман Гумецький // Каменяр. – 2011. – Трав. (№ 5). – 
С. 5. 

Мирон Деркач – біофізик, доктор біологічних наук, професор, засновник кафедри 
біофізики та математичних методів у біології, провідний науковець Університету. 

Іван Васильович Крупський : людина, науковець, педагог // Теле- та радіожурна-
лістика : зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 10. – С. 328–354. 

Випуск збірника наукових праць на пошану Івана Васильовича Крупського, док-
тора історичних наук, професора кафедри радіомовлення і телебачення Львівського 
національного університету імені Івана Франка, академіка АН вищої освіти України. 

Бойко І. Життєвий і творчий шлях проф. В. С. Кульчицького (1919–2009) / І. Бой-
ко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – Вип. 53. – С. 45–49.  

Кульчицький Володимир Семенович – вчений-правознавець в галузі держави і 
права, доктор юридичних наук, заслужений професор ЛНУ імені Івана Франка. 

Іващишин О. Життєвий шлях та педагогічна діяльність професора Катерини 
Яківни Кусько / О. Іващишин // Іноземна філологія: [укр. наук. зб.]. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – Вип. 123. – С. 7–10. – ISSN 2078-340Х. 

Дудок Р. Слово про вченого крізь призму наукових парадигм : (на пошану про-
фесора, доктора філологічних наук Катерини Яківни Кусько) / Роман Дудок // Іно-
земна філологія : [укр. наук. зб.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 123. – 
С. 3–6. – ISSN 2078-340Х. 
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Калагурка Х. Федір Науменко : “...щастя людини в праці” / Христина Кала-
гурка // Каменяр. – 2011. – Листоп. (№ 8). – С. 9. – На фото: Федір Науменко. 

У 2011 р. минуло 110 років з дня народження видатного педагога і науковця Фе-
дора Науменка, який упродовж чверті століття (1944–1974) працював у ЛНУ 
імені Івана Франка, а 23 листопада 1983 р. був удостоєний звання почесного док-
тора філософії Марбурзького університету (ФРН). 

Копистянська Н. Правдивість слова О. В. Чичеріна / Нонна Копистянська // 
Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – Вип. 18. – С. 3–9. – Бібліографія. 

Войтович Л. Патріарх українського слов’янознавства : (до 80-річчя професора 
Володимира Чорнія) / Леонтій Войтович // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. 
праць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 60. – С. 317–320. – Додатки до 
статті Л. Войтовича : С. 321. – ISSN 0203-9494. 

Глушков Х. Внесок професора Володимира Чорнія в історичну болгаристику : 
(з нагоди 80-літнього ювілею) / Христо Глушков ; пер. з болг. О. Лазор // Проблеми 
слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 60. – 
С. 322 –325. – Додаток до статті Христо Глушкова : С. 326–327. – ISSN 0203-9494. 

Стеблій Ф. Володимир Чорній : [до 80-річчя від дня народження] / Ф. Стеблій, 
Т. Полещук // Вісник НТШ. – 2011. – Чис. 45 (весна – літо). – С. 67. 

Наукова бібліотека плідно працювала у 2011 р. в рамках святкування ювілею 
Університету: 

350 років Львівському університету у документах Наукової бібліотеки : проспект 
виставки / автор проекту директор НБ В. Ф. Кметь. – Львів : ЛНУ імені Івана Фран-
ка : Наукова бібліотека, 2011. – [4] с. : іл. 

Кметь В. Від книг до джерел / Василь Кметь // Каменяр. – 2011. – Січ. (№ 1). – 
С. 6. – Фото. 

Це нарис про Наукову бібліотеку ЛНУ імені Івана Франка як джерело знань та 
основу академічної освіти та виховання в історичному аспекті. 

Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка : каталог / ЛНУ імені Івана Франка, Наукова бібліотека; 
[уклав Ф. П. Максименко ; передмова Ф. П. Максименка ; упоряд. : М. Ільків-Свид-
ницький, В. Кметь ; вступ. стаття : М. Ільків-Свидницький, В. Кметь]. – [Вид. 2-ге, 
розширене та доповнене]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 122 с. : іл. – 
Анот. бібліогр. – До 400-річчя Наукової бібліотеки та 350-річчя Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка. 

Наукова бібліотека Університету посіла перше місце в рейтингу реалізованих 
проектів // Каменяр. – 2011. – Берез. (№ 3). – С. 2. – Підпис : За матеріалами Прес-
центру ЛНУ імені Івана Франка. 

Кметь В. Львівська лютнева табулатура ХVI ст. / В. Кметь // Каменяр. – 2011. – 
Листоп. (№ 8). – С. 6. – На фото Юлії Гриценко – сторінки лютневої табулатури. 

У рамках Дев’ятого Фестивалю давньої музики 17–29 жовтня 2011 р. (м. Львів) 
та з нагоди 350-річчя ЛНУ імені Івана Франка у відділі рукописних, стародрукованих 
та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка відбулася презентація виставки давніх нотних 
рукописів з фондів Наукової бібліотеки. Серед них – унікальний рукопис, так звана 
Львівська лютнева табулатура ХVI ст. Подається інформація про колекцію давніх 
нотних партитур середньовічної музики та історію придбання табулатури. 
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На цю тему існують й інші публікації: 
Найдюк О. Любов і смерть у львівських кам’яницях / Олеся Найдюк // Україн-

ська культура. – 2011. – № 4. – С. 44–45.  
У цій статті подається львівська історія манускрипту, що починається з 

1936 р., коли бібліотека Львівського університету придбала рукопис в одному з анти-
кварних магазинів Відня. 

Коваль Я. Музична ода манускриптові / Ярина Коваль // Львівська газета. – 
2011. – 27 жовт. (№ 43). – С. 13. 

29 листопада 2011 р. в актовій залі Педагогічного коледжу відбувся виховний 
захід, присвячений 190-й річниці винайдення шрифту Брайля, під час якого у фонди 
Наукової бібліотеки на зберігання було передано 40 конспектів, надрукованих цим 
шрифтом. Директор бібліотеки В. Кметь розповів про проект сприяння у навчанні та 
розумінні студентів з особливими потребами. З 2005 р. бібліотека бере участь у про-
екті з формування спеціалізованої книгозбірні для людей з вадами зору. На базі її ре-
сурсу здійснюється сканування, переведення у звуковий формат навчальної і худож-
ньої літератури. Про це йдеться у статті: 

Кметь І. “Бачити душею” / Ірина Кметь // Каменяр. – 2011. – Груд. (№ 9). – С. 9. 

У 2011 р. вийшло кілька бібліографічних покажчиків: 
Роман Іваничук: біобібліогр. покажч. / уклад. Л. Панів; за участю М. Доманської, 

Г. Домбровської; авт. передм. Р. Кудлик; редкол.: В. Кметь (голова), М. Доманська, 
Б. Тихолоз. – Вид. друге, допов. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2011. – 
405 с., 32 с., іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія; чис. 29 : Біобібліо-
графія вчених університету). 

Роксолана Зорівчак : біобібліогр. покажч. 2004–2011 / М-во освіти і науки, молоді 
та спорту України, ЛНУ імені Івана Франка, Наукова бібліотека ; [уклад.: Г. Домб-
ровська, О. Пилипчук, У. Романюк ; авт. передм. А Содомора ; редкол. : В. Кметь 
(голова) та ін. ; наук. ред. О. Чередниченко ; ред.: Н. Бічуя, Г. Чопик]. – Львів, 2011. – 
368 с. : іл. , портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 30 : Біобібліографія 
вчених універитету). 

Про деяких бібліографів, що працюють у Науковій бібліотеці ЛНУ імені І. Фран-
ка, з’явилися спеціальні публікації: 

Кривенко М. Домбровська (Метельницька, Личак) Галина Михайлівна / 
М. Кривенко // Українські бібліографи : біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. / М-во 
культури України, Держ. закл. “Нац. парлам. б-ка України”. – Київ: [б. в.], 2008. – 
Вип. 3 / авт.-уклад. Н. І. Абдуллаєва ; наук. ред. В. О. Кононенко. – 2011. – С. 48–49. – 
ISBN 978-7547-55-4. 

Кривенко М. Панів (Гальченко) Людмила Миколаєвна / М. Кривенко // Україн-
ські бібліографи : біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. / М-во культури України, 
Держ. закл. “Нац. парлам. б-ка України”. – Київ : [б. в.], 2008. – Вип. 3. / авт.-уклад. 
Н. І. Абдуллаєва ; наук. ред. В. О. Кононенко. – 2011. – С. 96–97. – ISBN 978-7547-55-4. 

Підготувала Світлана МЕЛЬНИЦЬКА 

Стаття надійшла до редколегії 16. 08. 2012 
Прийнята до друку 15. 10. 2012
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