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ЛЮБОМИР БЕЛЕЙ
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(18 .03.1962 – 12.05.2018)
(18.03.1962

ратурнохудожня антропонімія кінця ХVIII –
XX ст.». Під його керівництвом захистили
кандидатські дисертації сім перспективних на
уковців.
Любомир Омелянович досліджував укра
їнську та слов’янську ономастику, історію укра
їнської літературної мови, старослов’янську
мову, мову та культуру української діаспори,
цікавився лексикографією та перекладом.
Найвідоміші з його праць: «Ім’я дитини в укра
їнській родині. Словникдовідник» (1993),
«Функціональностилістичні
можливості
української літературнохудожньої антропоні
мії ХІХ–ХХ ст.» (1995), «Старослов’янсько
український словник» (2001), «Нова укра
їнська літературнохудожня антропонімія:
проблеми теорії та історії» (2002), «Українські
імена колись і тепер» (2010), «Не минаючи
ані титли... Лінгвобіографія старослов’янської

12 травня 2018 року піш
пішов
ов із жит
життя
тя від
відомий
омий
український мовознавець,
знавець, докт
доктор
ор нау
наук,
к, про
профе
сор Ужгородського національного
іонального уні
університе
версите
ту Любомир
бомир Омелянович Белей.
Любомир Белей народився
одився 18 березня
1962 року в селищі Войнилів Калуського ра
йону ІваноФранківської області. У 1983 році
закінчив українське відділення філологічного
факультету Ужгородського державного уні
верситету. З 1986 по 2000 рік Любомир Оме
лянович – викладач, доцент, професор кафед
ри загального і слов’янського мовознавства,
з 2000 року – професор кафедри української
мови Ужгородського національного універси
тету, у 2005–2007 роках – проректор з нав
чальновиховної роботи. У 1986 році захистив
кандидатську дисертацію «Варіантність ан
тропонімів на різних рівнях української мови»,
а 1997 року – докторську: «Українська літе
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мови» (2015) та ін. Значний резонанс отри
мала його книга «“Русинський” сепаратизм:
націєтворення in vitro» (2017).
Л. Белей заснував Науководослідний
інститут україністики ім. Михайла Моль
нара й керував ним, опублікував там низ
ку маловідомих праць з україністики, таких
як дослідження Євгена Маланюка «Шлях
до Шевченка», Дмитра Дорошенка «Євген
Чикаленко» – про одного з найвідоміших

українських меценатів, Аркадія Животка
«Українське Подоння» – про українців Во
ронежчини, вибрані твори Гавриїла Кос
тельника та ін. Професор відомий не лише в
Україні, а й поза її межами.
Його смерть є тяжкою втратою для укра
їністики, його ім’я назавжди ввійде до історії
науки. Світла пам’ять про Любомира Омеля
новича Белея збережеться в наших душах і
серцях.
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