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MISCELLANEA 
 
 
 
 
 
 

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ТА 
УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЙНА КНИГА 1914–1939 рр.: 
БІБЛІОГРАФІЧНІ РОЗШУКИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ»  
(Львівська національна наукова бібліотека України  

імені В. Стефаника, відділ наукової бібліографії, 29 березня 2012 р.) 
 
29 березня 2012 р. відбулася чергова наукова конференція, 

яку щорічно (від 1990 р.) проводить відділ наукової бібліографії 
ЛННБ України ім. В. Стефаника спільно з комісією з книго-
знавства і бібліографії Наукового товариства імені Шевченка. 
Останніми роками у засіданнях беруть участь працівники інших 
відділів бібліотеки та науковці Львова, Києва, Одеси, Праги. 
Відкрила конференцію вступним словом заступник генерального 
директора з наукової роботи ЛННБ України ім. В. Стефаника 
кандидат історичних наук О. М. Колосовська. 
Тема цьогорічної конференції «Західноукраїнська та україн-

ська еміграційна книга 1914–1939 рр.: бібліографічні розшуки та 
інтерпретації» визначалась в рамках двох відомчих тем, над якими 
працює відділ: «Західноукраїнська та українська еміграційна книга 
1920–1929 рр. як складова національної бібліографії» та «Бібліо-
графія діячів науки і культури України як джерело до Україн-
ського біографічного словника». 
У межах першої теми виголошено вісім доповідей. Вони стосу-

валися питань атрибуції авторства західноукраїнських і українських 
еміграційних видань означеного періоду (Л. Ільницька), друкованих 
бібліографічних джерел до теми (Н. Рибчинська, Т. Кульчицька), ви-
давничих серій 1920-х рр. (Л. Кужель, Х. Савчак, У. Журавчак), спе-
цифіки галицьких читанок 20-х рр. XX ст. (М. Ільницька), інтерп-
ретації української книги зазначеного періоду і регіону сучасними 
дослідниками (Т. Дубова). 



 614 

У рамках теми, що стосується джерел для створення Українського 
біографічного словника, над яким працює Інститут біографістики 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, виголошено 
чотири доповіді, в яких йшлося про біобібліографію таких діячів, 
як Юрій Тищенко, Зенон Кузеля, Володимир Кучабський, Олександр 
Барвінський (О. Юркевич, О. Хміль, Р. Вдовичин, Т. Гуцаленко). 
У роботі конференції взяли участь 45 працівників бібліотеки. 

Луїза Ільницька 
 
 
 
 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ  
ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ МЕТОДІВ:  

ОБМІН ДОСВІДОМ НА МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ СЕСІЇ 
 
Міжнародна наукова сесія «Використання фізико-хімічних ме-

тодів у сфері інтердисциплінарних досліджень культурної спад-
щини», що відбулася у Вроцлаві (Польща, березень 2012 р.) 
зібрала науковців і реставраторів Польщі, Італії, України, які 
представляли такі інституції: 

— Академію мистецтв (Варшава): Міжвузівський інститут кон-
сервації і реставрації мистецьких творів; Відділ консервації і рес-
таврації творів мистецтва; 

— Національну бібліотеку (Варшава): Відділ консервації біб-
ліотечних фондів; 

— Національний заклад імені Оссолінських (Вроцлав): Відділ 
консервації;  

— Академію мистецтв (Вроцлав): Кафедра реставрації і ре-
конструкції кераміки і скла факультету кераміки і скла; 

— Вроцлавський університет: Лабораторія досліджень куль-
турної спадщини хімічного факультету; Інститут археології; Ін-
ститут геологічних наук (Вроцлав); 

— Вроцлавську політехніку: Лабораторія оптомехатроніки ін-
ституту технології машин і автоматизації (Вроцлав); 


