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Рецензія на бібліографічний покажчик «Бруно Шульц» 
бібліотеки Дрогобицького державного педагогічного 

університету ім. Івана Франка 
 

 
Вітаю бібліотеку Дрогобицького державного педагогічного університету 

ім. Івана Франка з ініціативою видання бібліографічного покажчика, присвяченого 
дослідженням життя та творчості Бруно Шульца, що їх посідає бібліотека 
Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка у своїй 
книгозбірні. Цінність цієї ініціативи є автотелічна й незаперечно перспективна, позаяк 
Шульц – це світова візитівка Дрогобича, а Дрогобицький університет – це своєрідна, 
релятивно самостійна республіка в цьому місті (наче Флоренція за часів ренесансного 
італійського гумінізму). Наголошую та тому, що видання цього бібліографічного 
покажчика засвідчує професійну та креативну обізнаність і відкритість на сучасні 
культурні контексти наукових працівників бібліотеки ДДПУ ім. Івана Франка і, 
зокрема та передусім, – ініціаторів цієї публікації, яким хотіла б особисто подякувати 
за цю цінну ініціативу. Подякувати за те, що цей покажчик є виявом акцептації та 
герменевтичного присвоєння Бруно Шульца як славного сина Дрогобицької землі, 
знаком культурно-цивілізаційного порозуміння і коментування літературно-
мистецького простору, в якому ми живемо, як простору багатокультурного, що його 
спільно творили українці, поляки та євреї. 

 

Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца в Дрогобичі, який відбувається в 
нашому університеті та Дрогобичі від 2004 року у дворічному циклі завдяки 
ініціативно-організаційним зусиллям Полоністичного науково-інформаційного 
центру ім. Ігоря Менька та Товариства Фестиваль Бруно Шульца в Любліні (Польща), 
зумів створити українську рецепцію Бруно Шульца і водночас відродити його 
мистецьке ім’я та творчу спадщину в його рідному місті, де він народився, жив, 
працював як художник, письменник і педагог, і де він загинув, убитий німецьким 
нацистом за те, що був євреєм. У рамках кожного Шульцфесту відбуваються 
міжнародні шульцознавчі конференції, які не мають аналогу у світовому 
шульцознавстві, а Дрогобич упродовж останнього десятиліття вже утвердив себе як 
світовий центр цієї багатовимірної літературознавчої та культурознавчої галузі. 
Результатом кожної конференції є солідні наукові збірники, публікації яких і стали 
основою рецензованого покажчика. Варто цю інформацію відобразити у покажчику. 

 

Переконана в тому, що творчість Бруно Шульца невдовзі посяде своє належне 
місце у навчальних шкільних програмах та в академічних планах вищих філологічних 
студій в Україні, позаяк це один серед небагатьох найбільш оригінальних і 
новаторських письменників європейського модернізму. Тому рецензований покажчик 
матиме в майбутньому особливе наукове і методичне значення. Варто наголосити, що 
жоден український вищий навчальний заклад – на моє переконання – не має на 
сьогодні такої багатої колекції шульцознавчих публікацій, як наша alma mater; і це 
заслуга багаторічної науково-культурно-промоційної діяльності Полоністичного 
центру. 

 

Рекомендуючи бібліографічний покажчик до друку, прошу додати до його 
структури «Слово від упорядника», в якому висвітлити композиційно-структурну та 
якісно-кількісну інформаацію про те, з чого складається покажчик, що лягло в його 
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основу; на підставі чиїх публікацій укладено розділ «Основні дати життя та діяльності 
Бруно Шульца» (з необхідними посиланнями); скільки насправді бібліографічних 
позицій містить покажчик, адже ті самі позиції повторюються у різних розділах 
(здебільшого – це позиції із колективних наукових публікацій Полоністичного центру 
матеріалів Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі). Одночасно прошу 
про ретельну літературну редакцію тексту покажчика. 

 

Погоджуюсь з усіма заувагами та рекомендаціями зовнішнього рецензента мґр, 
д-р h.c. Ґжеґожа Юзефчука і прошу внести їх у остаточний текст покажчика, перед 
його опублікуванням. Прошу ознайомити зовнішнього рецензента з кінцевою версією 
покажчика. 

 

Прошу Вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету 
ім. Івана Франка рекомендувати до друку рецензований бібліографічний покажчик 
«Бруно Шульц» за умови врахування зауваг та рекомендацій рецензентів. 

 
 
 
 
Віра Меньок, 
 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та славістики, 
керівник Полоністичного науково-інформаційного центру ім. Ігоря Менька 
Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка 
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