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Л. Ільницька — дійсний член Наукового товариства ім. Шев-
ченка, голова Комісії з книгознавства та бібліографії. Щорічно 

вона організовує наукові конференції чи круглі столи, які відділ 

наукової бібліографії ЛННБ України ім. В. Стефаника проводить 
спільно з Комісією з книгознавства та бібліографії НТШ. Мате-

ріали деяких конференцій, які дбайливо зібрала та відредагува-

ла Л. Ільницька, видані як тематичні збірники: «Бібліотека НТШ 
— книги і люди» (1996), «Іван Омелянович Левицький» (2002), 

«Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка 

у Львові (1909–1939): напрями діяльності та постаті» (2010). 

Своїми багатими знаннями й досвідом ювілярка щедро ділить-
ся з іншими, причому не тільки з працівниками відділу чи біб-

ліотеки, а й з усіма, хто звертається за допомогою. Отож зичимо 

Луїзі Іванівні довгих літ, міцного здоров’я і творчого натхнення 
для виконання нових цікавих проектів. 
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Дослідники новітньої історії Галичини добре знають, яку ва-

гому роль при вивченні різних аспектів суспільного життя краю 

відіграє періодична преса, що є своєрідним «дзеркалом життя». 
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Мені особисто довелося потратити чимало зусиль і часу, перегля-
даючи в бібліотеках матеріали періодики, щоб знайти цікаві факти 

з досліджуваної тематики. Особливо це стосується газети «Діло», 

що, за словами К. Курилишина — упорядника матеріалів на основі 
публікацій часопису, «є важливим джерелом для відтворення ук-

раїнського життя у різноманітних аспектах» за понад 50 років 

— від заснування (1880 р.) і до встановлення в краї компартійно-
тоталітарного режиму (1939 р.). З виходом у світ ґрунтовної праці 

«Часопис “Діло” (Львів, 1880–1939 рр.): матеріали до біобібліогра-

фістики» дослідникам історичного минулого як Галичини, так і всієї 

України стане значно легше опрацьовувати інформацію з найбільш 
авторитетного галицького часопису. Бо нарешті з’явилася можли-

вість для наукових працівників, істориків, джерелознавців, бібліо-

графів, краєзнавців, журналістів, студентів, зрештою, усіх, хто ці-
кавиться історією, отримати компактно біобібліографічні матеріали 

про тисячі відомих, малознаних і забутих представників українства 

та інших національностей, долі яких були пов’язані з Галичиною. 

Впадає у вічі скрупульозність, з якою К. Курилишин готував 
видання, споряджене іменним і географічним покажчиками, а 

також словником маловживаних слів і слів іншомовного похо-

дження. Автор номер за номером опрацьовував газету «Діло», 
зазначаючи в книзі некрологи, подієву інформацію, аналітичні й 

публіцистичні статті, рецензії, нариси, різноманітні огляди, рек-

ламні оголошення тощо. Ця дуже цінна інформація, подана за ал-

фавітом, дасть змогу науковцям зекономити час у пошуках відо-
мостей про різні аспекти українського національного руху, роз-

виток польсько-українських відносин у Галичині, біографії гро-

мадських діячів та ін. Для прикладу, в першому томі, де містяться 
матеріали до біобібліографістики за 1880–1889 рр., за підрахун-

ками К. Курилишина, в газеті «Діло» було опубліковано 11 біогра-

фічних відомостей про М. Павлика. Важко підрахувати, скільки 
треба було попрацювати досліднику життя і творчості М. Павли-

ка або радикального руху в краї, щоб знайти ці публікації само-

стійно. І подібних прикладів можна навести тисячі. Практична 

користь для науковців — і вже відомих, і початківців — від 
справді подвижницької праці К. Курилишина очевидна. 

Позитивно, що у вступній частині до кожного тому видання мі-
ститься аналітичний огляд подій, які відбувалися в політичному, 
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соціально-економічному, культурно-освітньому і релігійному житті 
українців в Австро-Угорській монархії того чи іншого періоду. Пе-
ред висвітленням некрологів і біобібліографічних даних у кожно-
му томі автор подає короткий опис історичних подій у Галичині, 
що полегшує сприйняття інформації. В процесі дослідження вда-
лося розкрити частину псевдонімів і криптонімів журналістів, ре-
дакторів, публіцистів, які були невідомі науковцям. Отже, п’ять 
томів праці К. Курилишина, що є подією в сучасній українській 
історіографії, полегшать складну пошукову роботу дослідників, 
що цілком відповідає «духові часу», вимогам технічного розвитку 
сучасного суспільства, необхідними елементами якого став швид-
кий доступ до потрібних матеріалів, їх фізичне збереження і т. п. 

К. Курилишин робить вагомий внесок у збір і публікацію мате-
ріалів бібліографічного характеру з історії Галичини, де услави-
лися відомі вчені І. Левицький, В. Дорошенко, І. Калинович та ін. 

І, насамкінець, хотілося б коротко згадати про тих, чия допомога 
є дуже важливою для реалізації амбітного дослідницького проек-
ту К. Курилишина. Свою працю він присвятив «світлій пам’яті 
знаних Науковців, відомих Українців, знаменитих львів’ян, ідейних 
натхненників цього дослідження» Є. Наконечного і Я. Дашкеви-
ча. Підготовка кожного тому до друку — це складний процес, 
що включає наукове й літературне редагування, подвійну корек-
туру, укладання науково-довідкового апарату, виготовлення ори-
гінал-макета. У цьому К. Курилишину допомагають висококва-

ліфіковані наукові працівники бібліотеки Н. Брайлян, О. Катола, 
З. Наконечна та ін., про яких він завжди згадує з вдячністю. Вод-
ночас переконаний, що виснажлива щоденна праця автора була б 
практично неможливою без тісної сімейної і родинної підтримки, 
а також сприяння його найближчих колег по роботі. Тож хочеться 
щиро побажати Костянтину Курилишину нових творчих здобут-
ків у реалізації своїх наукових планів, що є значним поступом 
на шляху дослідження історії України, історичного краєзнавства. 
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