Для вашої стражденної Нації створили Ви
чудові розвідки, якими Ви перед нею
заслужите велику вдячність.

Безсмертною є Земля Українська –
безсмертними є її мужі!
Професор,
д-р Губерт Рьосель

Юрій Бойко-Блохин
(25.03.1909 р. –17.05.2002 р.)

Він став легендою живою : наук. зб. VIII
Міжнар. наук. конф. «Він став легендою
живою», присвяч. 105 річн. від дня народж.
акад., проф., д-ра Ю. Бойка-Блохина (14-15
трав. 2014). - Мюнхен ; Тернопіль : Астон,
2014. - 436 с.
Матеріали наукового збірника містять
факти про наукову, політичну та громадську
діяльність Ю. Блохина, які зацікавлять
українських вчених, студентів та аспірантів,
а західноєвропейських науковців збагатять
новими знаннями про Україну, її історію,
науку, культуру та її діячів.

Тетерина Д.
Життя і творчість Юрія Бойка-Блохина :
до 70-річчя діяльності / Дарина Тетерина. Мюнхен; Київ : Вид. ім. О. Теліги, 1998. 272 с. - Автограф
У книжці подано коротку біографію та
відомості про політичну та наукову
діяльність ученого, професора, д-ра Юрія
Бойка-Блохина, ім’я якого тривалий час в
Україні було заборонено.
Ця
книжка
буде
цікавою
для
літературознавців, істориків, а також для
всіх, кому небайдужа доля України .

Jurij Bojko-Blochyn. Schriftenverzeichnis 1930 1988 / herausgegeben von F. Scholz, G. Schott. Heidelberg : Carl Winter: Universitatsverlag, 1989.
- 100 s.
Бібліографічний покажчик на пошану Ю. БойкаБлохина до його 80-ліття.
Список публікацій 1930-1988 рр. Вийшов у серії
«Внески в історію української літератури».

Тетерина-Блохин Д.
Діяльність Юрія Бойка-Блохина в німецькому
світі : До 100-річчя від Дня народження професора
/ Дарина Тетерина-Блохин ; Наук. ред. В.П. Коцур,
М.П. Корпанюк. – Переяслав-Хмельницький;
Мюнхен : СКД, 2009. – 400 с. – Автограф (архів Ю.
Бойко-Блохина)
У цій книзі знайомимо читача з видатним
діаспорним українським і німецьким ученим академіком, професором, доктором Юрієм БойкомБлохиним, який усе своє життя присвятив
українській справі, працюючи в УВУ, LMU (19611989), ОУН, CSU, залишаючись вірним Україні до
кінця свого життя.
Blochyn D.
Die wissenschaftliche und politische Tatigkeit von
Yuriy Bouko-Blochyn. Briefwechsel. Band 1 / Dariana
Blochyn. - Munchen ; Ternopil : [б.в.], 2012. - 514 s.
Ця книга про життя та наукову і політичну
діяльність відомого вченого – професора, доктора
Юрія Бойка-Блохина, які він присвятив своєму українському народу.
Для науковців, політиків і студентів.

Блохин Д.
Епістолярна спадщина Юрія Бойка –Блохина.
Том II/ Дарина Блохин ; За заг. ред. Петра
Кононенка. - Мюнхен ; Тернопіль : [б.в.], 2014.
- 500 с.
В книзі подається листування проф., д-ра Юрія
Бойка Блохина з визначними українськими вченими
та діячами української культури: Ю. Шевельовим,
Д. Чижевським, Д. Олянчиним, Св. Гординським,
Дм. Нитченком. Ця книга є продовженням
листування проф. Ю. Блохина з визначними
німецькими
вченими
та
політиками.

Бойко-Блохин Ю.
Великий клясик української літератури П. О.
Куліш / Юрій Бойко-Блохин. - Мюнхен; Чернівці :
Наук. Тов. ім. Шевченка, осередок у Мюнхені,
1997. - 50 с.
Дослідження проф. Ю. Бойка дає відповідь на
низку нерозв’язаних питань кулішезнавства й буде
корисне для кожного, хто не байдужий до історії
рідної культури.

Бойко Ю.
Вибране. Т.1 / Юрій Бойко. - Мюнхен : Logos,
1971. - 328 с.
Книга – перший том запланованого тритомника. Її
складають спогади про минуле автора на тлі
пережитої епохи і про людей, з якими зводило життя.

Бойко Ю.
Вибране = Vybrane (Ausgewahlte Schriften). Т.4 /
Юрій Бойко. - Heidelberg : Carj Winter Universitatsverlag, 1990. - 328 с.
Том містить літературно-критичні праці з
української літератури ХІХ та ХХ ст., а також
роздуми про літературне, політичне та культурне
життя в Україні в ХХ ст.

Bojko-Blochyn J.
Dmytro Ivanovyc Cyzevs'kyj / Jurij BojkoBlochyn. - Heidelberg : Carl Winter:
Universitatsverlag, 1988. - 32 s.
Видання із серії «Внески в історію української
літератури»
присвячене
постаті
одного
з
найерудованіших
славістів,
дослідника
літературознавця, філософа Дмитра Чижевського, як
почин задля збереження пам’яті про нього.

Bojko-Blochyn J.
Gegen den Strom / Jurij Bojko-Blochyn. Heidelberg : Carl Winter: Universitatsverlag, 1979. 360 s.
У літературознавчих працях досліджено структурні
проблеми порівняльної історії східнослов’янських
літератур від 19-го до початку 20-го століття.

Бойко-Блохін Ю.
Проблеми історіософії українського націоналізму / Юрій Бойко-Блохін ; відп. за вип. Віктор
Рог. - Київ : Українська видавнича спілка, 2014. 132 с. - За ініціативою Організації Українських
націоналістів (б)
Збірка статей, присвячених аналізу світоглядних
основ, генези та історії українського націоналізму.

Бойко Ю.
Шлях нації / Юрій Бойко. - Париж;
Київ; Львів : Українське слово, 1992. 126 с.
Праця, написана в 1943 році, містить
матеріали про період німецької окупації
України і проливає світло на діяльність
ОУН під проводом А. Мельника.

Підготували бібліотекарі
зали інформаційних ресурсів
Пєшкова О., Хлань Л.

