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це видання є першим українським перекладом англомовної праці видатного укра-
їнського науковця та музейника миколи Федотовича біляшівского (1867–1926), що ви-
й шла в лондоні 1912 року у видавництві часопису «the studio». книгу доповнено уні-
кальними світлинами етнографічного характеру кін. XiX – поч. хх ст. з колекції націо-
нального художнього музею україни (даФ нхму, ф. 33).

видання приурочено 150-літтю від дня народження м. Ф. біляшівського.

this edition is the first ukrainian translation of the english study by the famous ukrainian 
scientist and museum worker Mykola biliashivskyi (1867–1926), which was originally pub-
lished by the studio art journal in london in 1912. the book is supplemented by exclusive 
ethnographic photographs of the late 19th and early 20th century from the collection of the 
National art Museum of ukraine (fund no. 33). 

the edition is dedicated to Mykola biliashivskyi’s 150th birth anniversary.
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