На матеріалах фонду відділу україніки підготовано картотеку до теми :
"Змагання за український університет у Галичині".

...В краях, де мешкає більше народів, мають бути публичні научні заклади
так уладжені, щоби без ужиття якого небудь примусу до вивченя другої
краєвої мови, кожде народне племя одержало потрібні средства образувати
ся в своїй мові.
(Дністрянський С, “Права рускої мови у львівськім університеті”)
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Про незгоду Дм. Левицького з приводу критики С. Томашівського культурного
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українського університету // Новий час. – 1924. – 23 жовт. (чис. 81). – С. 2.
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/ С. Томашівський // Діло. – 9 жовт. (чис. 224). С . 1 ; 11 жовт. (чис. 226). – С. З ;
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36. Український університет : текст соймового внесення П. П. С. : (закон з дня ... про
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Посол Ю. Романчук піднімає питання про створення кафедр з українською мовою
викладання у Львівському університеті, а в перспективі – відкриття самостійного
українського університету.
Упорядн. К. Костишина.

