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Це незвичайне видання стосується людини високого професійного, 
інтелектуально-творчого статусу: саме такі, за Г. Сковородою, 
заслуговують, щоб «увійти в семиколонний дім мудрості й 
насолоджуватися на горішньому місці». Учений, відомий український 
літературознавець та педагог, доктор філологічних наук, професор 
кафедри української літератури Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, а ще письменник, член Національної спілки 
письменників України, член правління обласного об’єднання товариства 
«Просвіта» Богдан Мельничук (1937 р. нар.) уже давно «дійшов свого 
зросту і сили», віддзеркаленням цього якраз і став презентований 
минулоріч біобібліографічний покажчик. У ньому понад 2 тис. позицій, а 
це друковані виступи різноманітного плану – від солідних наукових 
монографій, що здобули резонанс навіть поза межами України, від 
численних ґрунтовних енциклопедичних статей, літературно-художніх 
книжкових видань до газетних заміток та вебліографії. За таким зовсім 
нехолодним, а навпаки – жвавим (бо ж філологічного змісту) реєстром 
можна вивчати й конкретну людську історію, і цілу епоху в житті чималої 
когорти української науково-творчої інтелігенції від середини 1950-х аж 
донині, різнобічні вектори її інтересів та змагань, а значить – історію 
життя всього українського суспільства дуже непростої пори.  

А скрупульозному зібранню бібліографії, вмілому структуруванню її 
варто завдячувати, крім самого Б. Мельничука, авторкам-упорядницям та 
кільком іншим працівницям Чернівецької обласної універсальної наукової 
бібліотеки імені Михайла Івасюка на чолі з директоркою Наталією Філяк, 
а також тим співробітницям наукової бібліотеки Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, котрі першими 
прилучилися до цього проєкту. Схоже, настільки об’ємної систематизації 
зробленого кимось із наших сучасників провідна книгозбірня Буковини ще 
не виконувала, та й подібних покажчиків, мабуть, негусто на 
загальноукраїнському терені.  



Видання приваблює також проникливою передмовою відомого 
професора й літератора зі Львова Миколи Ільницького, присутністю 
допоміжного апарату, а ще естетикою свого поліграфічного оформлення, 
цілою фотогалереєю з родинного архіву Б. Мельничука. Головне ж – що 
воно, це видання, передбачає своє подальше функціонування у книжково-
газетному просторі, оптимізацію контактів сьогочасної та й майбутньої 
читацької аудиторії з текстами вченого і письменника. Останні варті того! 
І така перспектива, звісно, виправдовує старання, надає вищого смислу 
тому, що ми важливого робимо на цій землі. 
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