СЛОВО ПРО ВЧЕНОГО, КОЛЕГУ, ТОВАРИША
Кафедра історичного краєзнавства вітає професора Богдана
Зіновійовича Якимовича із шістдесятилітнім ювілеєм. Його шлях в
історичну науку дещо незвичний, бо розпочинався на початках із опанування
фаху інженера. Одначе, мабуть, природжена тяга до історії не згасала і Богдан
Зіновійович у ще молодому, але вже зрілому віці присвятив себе історичній науці,
перейшовши працювати до Інституту суспільних наук. Свої історичні наукові
студії він розпочав під керівництвом св. пам’яті академіка Ярослава Ісаєвича.
За чверть століття в науці Богдан Якимович здійснив чимало, причому
діапазон його наукових інтересів надзвичайно широкий, адже охоплює різні галузі
гуманітарних наук. Очевидно, що ґрунтовний їх науковий аналіз ще чекає свого
дослідження, тут лише зазначимо, що у доробку вченого – три монографії, понад
15 брошур, з-під його пера вийшло понад 350 наукових та науково-популярних
статей, есеїв, рецензій, він упорядкував і видав понад 60 книжок. На даний час
бібліографічний опис його праць міститься у двох ювілейних покажчиках, котрі
було видано до 50-ліття науковця (Львів, 2002) та у матеріалах до бібліографії
за 2001–2011 рр. у ювілейному збірнику з нагоди 60-ти ліття професора –
“Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність” (Львів,
2012). Серед провідних тем, котрі є у доробку вченого можна виділити –
франкознавство, зокрема студії над книговидавничою діяльністю Івана Франка,
військову історію, біографістику, книгознавство. Окрема сторінка його наукових
зацікавлень – шашкевичіана. Богдан Якимович – співорганізатор першого
львівського перевидання альманаху “Руської Трійці” – “Русалки Дністрової”
(Львів, 2007), ініціатор і співорганізатор перевидання фольклористичної збірки
сподвижника “Руської Трійці” Григорія Ількевича “Галицькі приповідки і загадки”
(Львів, 2002) та ін.
Зі Львівським Франковим університетом пов’язана доля Богдана Якимовича
від 1998 року. До 2007 року він очолював Наукову бібліотеку Львівського
національного університету імені Івана Франка. З його приходом активізувалася
науково-бібліографічна та видавнича діяльність бібліотеки. З ініціативи Богдана
Зіновійовича розпочато випуск серійних видань “Українська біобібліографія,
“Каталоги книгозбірні”, “Мемуари і документи”, “Дрібненька бібліотека”;
науковий часопис Вісник Львівського університету серія “Книгознавство,
бібліотекознавство та інформаційні технології”, започатковано факсимільне
перевидання низки визначних раритетів українського друку, створений
меморіальний читальний зал Івана Франка з унікальним вітражем до його поеми
“Мойсей”.
Богдан Якимович поряд з працею в бібліотеці викладав на кафедрі новітньої
історії України, де мав можливість передати молоді свій вагомий науковий
доробок військового історика та франкознавця. Від 2007 р. доцент В. Якимович
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розпочав працювати на кафедрі історичного краєзнавства. Перед тим він
завершив монографію “Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі
аспекти” (Львів, 2006), а у 2008 р. успішно захистив у Національній бібліотеці
України імені Володимира Вернадського докторську дисертацією “Іван Франко
як книгознавець і видавець (90-ті роки ХІХ ст.– 1916 р.)”. У лютому 2011 р.
йому присвоєно вчене звання професора кафедри історичного краєзнавства.
Сьогодні Богдан Зіновійович – викладач нормативних та спеціальних навчальних
курсів, креативний, енергійний, надзвичайно вимогливий, насамперед, до себе,
а разом з тим до колег і особливо до молоді.
Богдан Зіновійович не стоїть осторонь і від підготовки молодих наукових
кадрів. Під його керівництвом успішно захищено низку кандидатських
дисертацій.
На тлі плідної наукової та педагогічної праці вражає розмаїтість громадськополітичної діяльності ювіляра. Богдан Якимович активний діяч Всеукраїнського
товариства “Просвіта”, співорганізатор Народного Руху, голова Львівського
обласного відділення Товариства зв’язків з українцями за межами України
(Товариство “Україна–Світ”), був заступником голови експертної комісії
Львівської міської ради з упорядкування назв вулиць і площ м. Львова, член
Національної Ради Конґресу української інтелігенції.
З роси і води, дорогий ювіляре!
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