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Інформаційно-бібліографічний відділ Науко
вої бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького
у тісній співпраці з кафедрами університету
з 2013 р. розпочав роботу укладання біблі
ографічних покажчиків з метою сприянню
популяризації медичної науки та розкрит
тя творчого та наукового доробку видатних
вчених університету в історії вітчизняної та
зарубіжної медицини, а також вшануванню
пам'яті цікавих особистостей, що творять сла
ву львівській науці. Прикладом такої праці
став цінний, багатоаспектний, насичений бі
бліографічним матеріалом науковий доробок
про фундатора львівської наукової школи
фізіологів професора, організатора (1895 р.)
та керівника кафедри фізіології, декана ме

дичного факультету, ректора (1913-1915 рр)
Львівського університету Адольфа Бека, що
готувався у ювілей святкування 150-річчя з
дня народження відомого вченого, тричі номінованого на Нобелівську премію, співавтора
розробки методу електроенцефалографії та
співавтора широковідомого підручника "Фізі
ологія людини", який використовували май
бутні лікарі в міжвоєнний період у Польщі.
Покажчик включає науковий доробок Адоль
фа Бека, що охоплює період з 1888 по 1935
рр., та праці, опубліковані після його смерті,
рецензії, бібліографічні дані та спомини про
науковця, окремим розділом представлена
науково-викладацька діяльність професора.
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При підготовці даного видання використову
валися архівні й музейні документи та мате
ріали з бібліотек кафедри нормальної фізіо
логії ЛНМУ імені Данила Галицького, кафедри
фізіології Ягеллонського університету, відді
лу спеціальних колекцій Варшавської цен
тральної медичної бібліотеки, колекції доку
ментів Mary Agnes Burniston Brazier відділу
історії та спеціальних колекцій бібліотеки
Каліфорнійського університету Лос-Андже
леса, фондів Наукової бібліотеки ЛНУ імені І.
Франка та Львівської національної наукової
бібліотеки України імені В. Стефаника.

ше в 1901 році підручнику з гістології та мі
кроскопічної анатомії тіла людини включно з
гістологічною технікою. Упродовж наступних
30 років цей підручник витримав п'ять пере
видань німецькою мовою, двічі був опублі
кований польською мовою, перекладений та
перевиданий у США англійською мовою, що
свідчить про загальноєвропейське і світове
визнання та авторитет львівського вченого.
Книга містить дані не лише про наукові здо
бутки вченого. З поданого в книзі життєпи
су довідуємось, що попри вагомий науковий
спадок, творчий доробок Владислава Шимоновича не обмежується переліком його науко
вих та навчальних публікацій. Його перу на
лежить низка науково-популярних видань, а
також цікавих описів подорожей. Вчений був
знавцем і поціновувачем творів мистецтва,
вміло поєднанував плідну наукову працю з лі
карською діяльністю: упродовж багатьох ро
ків він практикував як лікар-отоларинголог на
гірському курорті в Криніцах Гурскіх.

Цьогоріч серія бібліографічних покажчиків,
започаткована колективом наукової бібліоте
ки Львівського національного медичного уні
верситету імені Данила Галицького, попов
нилась ще одним виданням - побачила світ
книга, присвячена науковому спадку львів
ського вченого із світовим іменем, автора
одного з кращих європейських підручників з
гістології, засновника, професора і керівни
ка кафедри гістології та ембріології, декана
медичного факультету Львівського універ
ситету Владислава Шимоновича. Видання,
присвячене 120-річчю кафедри гістології та
ембріології Львівського національного ме
дичного університету імені Данила Галицько
го, репрезентує матеріали, які відображають
життєвий та творчий шлях вченого.

Дуже інформативним і цікавим є доповнен
ня видання фотогалерею, що містить архівні
світлини, відбитки титульних сторінок праць
вченого, унікальні зразки подання ілюстра
тивного матеріалу в підручниках та статтях.
Сьогодні на пошану видатного вченого на ка
федрі гістології та ембріології ЛНМУ імені Да
нила Галицького встановлено меморіальну
дошку, а у кабінеті професора створено ме
моріальну бібліотеку-музей Владислава Шимоновича з колекцією його книг, публікацій,
мікроскопів та інших артефактів того часу.

Укладений на високому професійному рівні,
покажчик є результатом великої і копіткої
праці колективу укладачів - М.С.Надраги,
С.В.Васільєвої та О.М.Кріль, а також науко
вого редактора завідувача кафедри гістоло
гії, цитології та ембріології ЛНМУ імені Дани
ла Галицького професора О.Д.Луцика.

Видання, призначені для науковців, сту
дентів, лікарів, відображають науковий та
життєвий спадок Адольфа Бека і Владисла
ва Шимоновича, дають змогу сучасному чи
тачеві отримати різнобічне уявлення про ці
непересічні особистісті львівської медицини.

Укладачами ретельно зібрано та грунтов
но досліджено не лише праці, що належать
перу Владислава Шимоновича, але й вели
чезний пласт видань, що включає рецензій
на публікації вченого, архівні матеріали.

З о р 'я н а М асна,
Наукові праці професора Шимоновича, ре
презентовані у покажчику, охоплюють пе
ріод з 1891 до 1938 рр. Окремими розділа
ми подано літературу та електронні ресурси
довідкових джерел. Усі матеріали в покаж
чику розташовані в хронологічному поряд
ку, а в межах років - у алфавітному.

Професор і завідувач кафедри топо
графічної анатомії та оперативної хірургії,
заступник голови Лікарської комісії НТШ
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