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10.1.1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ 

Бєлобородова Т. Невідомий Шевченко / Т. Бєлобородова // 20 хвилин. — 

2014. — № 9. — 12 берез. — С. 12. 
Нарис присвячено маловідомим сторінкам біографії Тараса Шевченка. 

Голубєва І. РБК осучаснять, а де буде дитяча бібліотека? / І. Голубєва // 

Малинські новини. — 2014. — № 7. — 29 січ. — С. 2. 
Проблемна стаття порушує питання про капітальний ремонт Малинського районного 

Будинку культури та пов'язані з цим складнощі. 

Завгородній Д. «Ну де ти бачила таку повію? У неї ж цього немає!» / Д. 

Завгородній // Час Полісся. — 2014. — № 7. — 13 лют. — С. 1, 8. 
Новоград-Волинський відвідала уродженка цього міста, заслужена артистка Російсь-

кої Федерації Олена Яковлєва. 

Зіньков А. Наче крашанка-писанка моя доля тут писана... / А. Зінькова 

// Ружинська земля. — 2014. — № 9. — 7 берез. — С. 4. 
Нарис розповідає про директора Дерганівського Будинку культури Ружинського ра-

йону, співачку Людмилу Кримовську. 

Кавун О. Відкрила для себе малу Батьківщину / О. Кавун // Житомир-

щина. — 2014. — № 19. — 21 лют. — С. 16. 
Свою малу Батьківщину — місто Новоград-Волинський — відвідала відома російсь-

ка актриса, народна артистка Російської Федерації Олена Яковлєва. 

Климчук Ю. Анастасія Каменська веде розслідування... у Новограді / 

Ю. Климчук // Звягель. — 2014. — № 7. — 14 лют. — С. 1—2. 
Інтерв'ю з народною артисткою Росії Оленою Яковлевою — уродженкою Новограда-

Волинського — під час її турне Україною. 

Климчук Ю. Її пісню хотів заспівати Поплавський. Він ще її вареників 

не куштував / Ю. Климчук // Звягель. — 2014. — № 3. — 17 січ. — С. 

12. 
Інтерв'ю з поетесою-пісняркою, лауреаткою премії імені Лесі Українки Валентиною 

Ксендзук присвячено її творчості. 

Миколюк Т. Тиждень естетичного виховання в Роставицькій школі / Т. 

Миколюк // Ружинська земля. — 2014. — № 8. — 28 лют. — С. 4. 
У Роставицькій ЗОШ I—III ступенів у рамках місячника художньо-естетичного вихо-

вання було проведено тиждень естетичного виховання. 

Михальченко С. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття / С. Михальче-

нко // Земля Бердичівська. — 2014. — № 4. — 24 січ. — С. 1. 
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Рік Т. Г. Шевченка в Бердичівському районі стартував у Маркушівській школі. Літе-

ратурно-мистецьке свято «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» об'єднало шану-

вальників Шевченкового слова. 

Мінялук А. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття / А. Мінялук // Пра-

пор. — 2014. — № 7. — 14 лют. — С. 1. 
У Володарсько-Волинській районній бібліотеці було організовано літературну подо-

рож з учнями дев'ятих класів Володарсько-Волинського навчально-виховного ком-

плексу «Життєвою дорогою Кобзаря» та інші заходи, присвячені 200-річчю від дня 

народження Тараса Шевченка. 

Титаренко Ю. Живе в серцях Тараса слово / Ю. Титаренко // Приміське 

життя. — 2014. — № 7. — 21 лют. — С. 4. 
У Васильківській ЗОШ Житомирського району було розроблено цілу низку заходів до 

знаменної дати — дня народження Т. Шевченка. Про те, як проходять ці заходи, й ро-

зповідає замітка. 

Ткаченко Г. «Фрески пам'яті» від Володимира Савченка / Г. Ткаченко // 

Житомирщина. — 2014. — № 1. — 10 січ. — С. 1. 
У концертному залі облдержтелерадіокомпанії відбувся літературно-мистецький ве-

чір, присвячений 75-річчю від дня народження та 55-річчю творчої діяльності заслу-

женого артиста України, письменника, журналіста, театрального та телевізійного ре-

жисера Володимира Савченка. 

Хіміч М. Поетичний форпост / М. Хіміч // Житомирщина. — 2014. — № 

1. — 10 січ. — С. 13. 
Літературній студії імені Михайла Клименка в Житомирі виповнилося 10 років. 

10.1.2. ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМІЙ 

Лис В. «Сонечко» із новим статусом / В. Лис // Житомирщина. — 2014. 

— № 4. — 17 січ. — С. 9. 
Експертна комісія Міністерства культури України з розгляду клопотань про надання 

статусу академічного творчим колективам України в галузі музичного мистецтва на-

дала статус академічного колективу ансамблю танцю «Сонечко» комунального закла-

ду «Житомирський обласний центр хореографічного мистецтва» Житомирської обла-

сної ради. 

10.1.3. РОБОТА ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА 

Вшанували Кобзаря // Малинські новини. — 2014. — № 18. — 12 берез. 

— С. 1. 
У Малинській школі мистецтв відбувся вечір, приурочений до Шевченківських днів. 
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Голованова І. Високі ноти справжнього таланту / І. Голованова // Жито-

мирщина. — 2014. — № 5—6. — 21 січ. — С. 9. 
Нарис присвячено успішному творчому зростанню талановитих музикантів: виклада-

чам Житомирського музичного училища ім. В. С. Косенка В. Губанову, Л. Виговсько-

му та В. Нагірняк, що створили тріо «Bolero». 

Данюк А. В оновленій школі мистецтв / А. Данюк // Житомирщина. — 

2014. — № 1. — 10 січ. — С. 1. 
У короткій розповіді йдеться про Червоноармійську районну школу мистецтв. 

Дашинська А. Поринули у чарівний світ музики / А. Дашинська // Пе-

ремога. — 2014. — № 11. — 11 лют. — С. 2. 
У Попільнянському районному Будинку культури відбувся звітний концерт дитячої 

музичної школи «І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь», присвячений 200-

річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. 

Завадський М. На сцені понад два десятиліття / М. Завадський // Зоря. 

— 2014. — № 1. — 10 січ. — С. 8. 
Розповідь присвячена інструментальному ансамблеві народних інструментів «Кали-

на» Першотравневої дитячої музичної школи Овруцького району. 

Левицька І. Майстриня рукотворних див / І. Левицька // Лесин край. — 

2014. — № 3. — 16 січ. — С. 7. 
У нарисі йдеться про керівницю гуртка декоративно-ужиткового мистецтва Новог-

рад-Волинського центру творчості, спорту й туризму учнівської молоді. 

Ліснічук М. Школа мистецтв склала іспит і чекає на оцінку «відмін-

но» / М. Ліснічук // Малинські новини. — 2014. — № 1. — 4 січ. — С. 4. 
Малинська дитяча школа мистецтв пройшла державну атестацію. 

Правдицька Г. Різдвяна виставка / Г. Правдицька // Вісті. — 2014. — № 

2—3. — 16 січ. — С. 6. 
У Червоноармійській районній школі мистецтв відкрилася виставка художніх робіт 

учнів художнього відділу. 

Свінціцька А. Який він, світ дитячих фантазій? / А. Свінціцька // Пра-

пор. — 2014. — № 4. — 24 січ. — С. 1. 
Стаття присвячена роботі дитячої студії образотворчого мистецтва при Володарсько-

Волинському районному Будинку культури. 

Сидоренко О. «Усі ми родом із дитинства...» / О. Сидоренко // Прапор. — 

2014. — № 1. — 3 січ. — С. 4. 
Нарис про відомого на Житомирщині музиканта, викладача Житомирського музично-

го училища ім. В. С. Косенка Валентина Володимировича Струхова. 

Скаскова С. Палітра творчих перемог / С. Скаскова // Життя Чуднівщи-
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ни. — 2014. — № 1. — 10 січ. — С. 4. 
На базі Житомирського центру науково-технічної творчості учнівської молоді юні ви-

хованці Чуднівського будинку школяра гідно продемонстрували творчий потенціал 

району. 

10.2.1. ОБЛАСНІ, МІСЬКІ ТА РАЙОННІ ТВОРЧІ ЗВІТИ, КОНКУР-

СИ, ФЕСТИВАЛІ, СВЯТА МИСТЕЦТВ. 

Бєлобородова Т. Розмаїття фестивалів Житомирщини / Т. Бєлобородова 

// 20 хвилин. — 2014. — № 8. — 5 берез. — С. 8—9. 
Огляд присвячено різноманітним фестивалям, що проводяться на Житомирщині. 

Білецька Г. Ще один «Крок до зірок» / Г. Білецька // Новини Андрушів-

щини. — 2014. — № 3. — 17 січ. — С. 3. 
В Андрушівському районному Будинку культури відбувся районний фестиваль обда-

рованої молоді «Крок до зірок». 

Васильєва Г. Творчі звіти аматорів / Г. Васильєва // Житомирщина. — 

2014. — № 25. — 7 берез. — С. 11. 
У рамках зональних оглядів колективів художньої самодіяльності Новоград-

Волинського району, присвячених 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка від-

бувся концерт у Будинку культури с. Орепів. 

Вигівська Л. Зимова казка / Л. Вигівська // Древлянський край. — 2014. 

— № 1. — 4 січ. — С. 6. 
Коростенський районний центр дитячої та юнацької творчості провів районний фес-

тиваль «Зимова казка». 

Горицвіт Р. 35 років «Криниченці» / Р. Горицвіт // Житомирщина. — 

2014. — № 1. — 10 січ. — С. 13. 
35-річчя від часу заснування відзначив фольклорно-етнографічний колектив «Крини-

ченька» Будинку культури села Старосільці Коростишівського району. 

Горицвіт Р. «А над світом українська вишивка цвіте» / Р. Горицвіт // 

Житомирщина. — 2014. — № 1. — 10 січ. — С. 13. 
Під такою назвою в Коростишівській центральній районній бібліотеці відбулося мис-

тецько-народознавче свято, на якому молодь дізнавалася про історію української на-

родної вишивки. 

Громська Л. «Україна колядує, колядує вся земля...» / Л. Громська // Ві-

сті. — 2014. — № 5. — 30 січ. — С. 4. 
Напередодні Водохреща відбувся четвертий Червоноармійський районний фестиваль 

колядок та щедрівок «Сяйво різдвяної зірки». 

Заєць О. Коростенщина яскраво представила творчі надбання / О. За-



7 

єць // Древлянський край. — 2014. — № 6. — 8 лют. — С. 1—2. 
В обласному академічному українському музично-драматичному театрі ім. І. Кочерги 

відбувся творчий звіт колективів та виконавців Коростенського району, присвячений 

200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. 

Калашніков О. Наші самодіяльні артисти відкрили в області сезон 

творчих звітів у 2014 році своїми виступами 13 січня / О. Калашніков 

// Промінь. — 2014. — № 3. — 17 січ. — С. 1. 
У Житомирському обласному академічному українському музично-драматичному те-

атрі ім. І. Кочерги відбувся звітний концерт аматорів сцени Лугинського району. 

Климчук Ю. Півтисячі мешканців нашого міста стануть учасниками 

обласного звіту творчості / Ю. Климчук // Звягель. — 2014. — № 4. — 

24 січ. — С. 12. 
В інтерв'ю з режисером творчого звіту Новограда-Волинського Іриною Панасюк 

ідеться про підготовку учасників до майбутнього заходу. 

Народ бореться за свободу, а у Кулика й Рижука — свято // Сільське 

життя. — 2014. — № 6. — 7 лют. — С. 4. 
На сцені обласного українського академічного музично-драматичного театру ім. І. 

Кочерги відбувся концерт під назвою «Шлях до Тараса», в якому взяло участь 270 на-

родних митців Житомирського району. 

Повторейко М. І пісня дзвінка, й слово щире... / М. Повторейко // Лесин 

край. — 2014. — № 9. — 27 лют. — С. 6. 
У рамках зональних оглядів у Пилиповичах відбувся огляд колективів художньої са-

модіяльності Новоград-Волинського району. 

Повторейко М. Наша дума, наша пісня... / М. Повторейко // Лесин край. 

— 2014. — № 7. — 13 лют. — С. 8. 
У Будинку культури Броницької Гути Новоград-Волинського району відбувся зональ-

ний огляд колективів художньої самодіяльності, присвячений 200-річчю від дня наро-

дження Великого Кобзаря. 

Прут Т. Слово Кобзаря живе у нашому серці / Т. Прут // Вісті. — 2014. — 

№ 12. — 20 берез. — С. 8. 
У Сколобові Червоноармійського району відбулися урочисті заходи з нагоди 200-

річчя від дня народження Т. Г. Шевченка та Міжнародного жіночого дня. 

Свояк С. «Ну, що тут скажеш? Браво! Бравісимо!» / С. Свояк // Корос-

тишівська газета. — 2014. — № 3. — 24 січ. — С. 4. 
Звітний концерт мистецьких колективів Коростишівського району, приурочений до 

200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, відбувся на сцені Житомирського 

обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. І. Кочерги. 

Соболевська С. Живи, поете, в пам'яті людській! / С. Соболевська // 
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Приміське життя. — 2014. — № 5. — 7 лют. — С. 4. 
«Шлях до Тараса» — під такою назвою на сцені обласного академічного театру ім. І. 

Кочерги аматорські колективи і майстри народної творчості з Житомирського району 

представляли творчий звіт, присвячений 200-річчю з дня народження Т. Шевченка. 

Степовий В. «На сповідь до Шевченка» / В. Степовий // Житомирщина. 

— 2014. — № 14—15. — 11 лют. — С. 8. 
У селі Маркушах Бердичівського району відбулося районне свято, присвячене Рокові 

Тараса Шевченка в Україні. 

Чепік В. «Я люблю Україну свою...» / В. Чепік // Незалежна. — 2014. — 

№ 5. — 31 січ. — С. 1—2. 
У залі Олевського районного Будинку культури відбувся творчий звіт працівників Бу-

динку культури. 

«Як хліб насущний, як молитва, Тараса вічний заповіт!» // Древлянсь-

кий край. — 2014. — № 7. — 15 лют. — С. 4—5. 
Супроводжуваний світлинами репортаж із звітного концерту аматорів сцени Корос-

тенського району, що відбувся в Житомирському академічному українському музич-

но-драматичному театрі імені І. Кочерги. 

10.2.2. ДИТЯЧА ТВОРЧІСТЬ. ФЕСТИВАЛІ 

Бароніна С. Ловися, рибко золота! / С. Бароніна // Коростень вечірній. — 

2014. — № 3. — 18 січ. — С. 4. 
Розповідь присвячена талановитому п'ятирічному Кирилкові Гречку, який виконує 

сучасні пісні майже без репетицій. 

Лободзінська Т. Визначено переможців фестивалю «Ми діти твої, 

Україно» / Т. Лободзінська // Слово Полісся. — 2014. — № 1. — 8 січ. — 

С. 1—2. 
У Баранівському районі в рамках Року дитячої творчості було проведено фестиваль 

дитячої творчості «Ми діти твої, Україно». 

Мельник Ю. Весна іде, красу несе! / Ю. Мельник // Приміське життя. — 

2014. — № 9. — 7 берез. — С. 4. 
У Пісківській ЗОШ відбулося літературно-мистецьке свято, присвячене приходові ве-

сни. 

У Малині талановиті діти // Малинські новини. — 2014. — № 13. — 19 

лют. — С. 2. 
У Малинському міському центрі дитячої та юнацької творчості відбувся перший етап 

виставки-конкурсу «Декоративно-прикладне мистецтво — 2014». 

Шмаюн М. Змагались ансамблі й солісти / М. Шмаюн // Зоря. — 2014. 
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— № 21. — 25 берез. — С. 2. 
У Житомирі відбувся огляд-конкурс ансамблевої гри серед учнів шкіл естетичного 

виховання області. Вдало виступили на ньому вихованці Овруцької дитячої музичної 

школи. 

10.2.3. ЖИТОМИРЯНИ НА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ НА МІЖНАРОДНИХ 

КОНКУРСАХ ТА ФЕСТИВАЛЯХ 

Голубєва І. Малинські танцюристи — переможці у «Різдвяному Києві» 
/ І. Голубєва // Малинські новини. — 2014. — № 1. — 4 січ. — С. 4. 
Хореографічний колектив «Біджиз» Малинського міського центру дитячої і юнацької 

творчості виборов перше місце у Всеукраїнському фестивалі мистецтв «Різдвяний 

Київ — 2013». 

Лісовський Б. Із «Волинського кобзарика» — з перемогою / Б. Лісовсь-

кий // Житомирщина. — 2014. — № 1. — 10 січ. — С. 16. 
У Луцьку відбувся III міжнародний конкурс юних бандуристів «Волинський кобза-

рик», у якому гідно виступили вихованці класу бандури Малинської дитячої школи 

мистецтв. 

Лісовський Б. «Чорнобильські мотиви» / Б. Лісовський // Житомирщина. 

— 2014. — № 4. — 17 січ. — С. 9. 
Гідно представили Житомирщину на VII Міжнародному фестивалі «Чорнобильські 

мотиви», що відбувся в Дніпропетровську, поети, співаки, майстри народної творчос-

ті Коростеня та Брусилівського району. 

Хіміч М. «Рух проти ненависті» / М. Хіміч // Житомирщина. — 2014. — 

№ 14—15. — 11 лют. — С. 8. 
Роботи відомого житомирського карикатуриста Василя Вознюка проілюструють кам-

панію «Рух проти ненависті» в нашій країні. 

10.3.1. ОБРАЗОТВОРЧА САМОДІЯЛЬНІСТЬ ТА НАРОДНІ ХУДОЖ-

НІ ПРОМИСЛИ 

Алешкевич М. Паперові дива створює своїми руками Валентина Ки-

рик із Підруддя / М. Алешкевич // Зоря. — 2014. — № 18. — 1 берез. — 

С. 8. 
Нарис присвячено мистецтву ориґамі та майстрині з модульного ориґамі Валентині 

Кирик з Підруддя Овруцького району. 

Завадський М. Захоплення переросло в мистецтво / М. Завадський // Зо-

ря. — 2014. — № 16. — 28 лют. — С. 8. 
Нарис оповідає про талановитого різьбяра з Овруча Віктора Белицького. 
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Завадський М. Ляльки в українському вбранні / М. Завадський // Зоря. 

— 2014. — № 7. — 31. січ. — С. 8. 
В артвітальні Овруцької центральної районної бібліотеки відбулася виставка робіт 

майстрині з виготовлення традиційних ляльок-мотанок Валентини Галкіної з Великої 

Фосні. 

Климчук Ю. Від татуювань — до картин на стінах: «Я розмалював би 

увесь Новоград!» / Ю. Климчук // Звягель. — 2014. — № 5. — 31 січ. — 

С. 11. 
У нарисі йдеться про 29-річного новоград-волинця Дениса Шевчука, хобі якого —

малювання й татуювання. 

Левицька І. І відкривається у дереві таїна / І. Левицька // Лесин край. — 

2014. — № 1. — 1 січ. — С. 8. 
Нарис присвячено мешканцю села Гульська Новоград-Волинського району Анатолію 

Бондарчуку, різьбяреві по дереву, що створив не один десяток картин, скриньок, су-

венірів. 

Лінивий В. Троянди на полотні / В. Лінивий // Житомирщина. — 2014. — 

№ 5—6. — 21 січ. — С. 9. 
У Коростишівському краєзнавчому музеї експонувалася виставка декоративних робіт 

місцевої вишивальниці Галини Ткач «Чарівна голка», на якій було представлено  кар-

тини, рушники та серветки. 

Лісовський Б. Тріумф народних умільців / Б. Лісовський // Житомирщи-

на. — 2014. — № 1. — 10 січ. — С. 13. 
На запрошення Львівської обласної організації «Союз Чорнобиль України» у Центрі 

творчості дітей та юнацтва Галичини було представлено виставку робіт народних 

умільців Брусилівщини — майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. 

Маркевич Т. В буянні веселкових кольорів / Т. Маркевич // Коростишів-

ська газета. — 2014. — № 1. — 10 січ. — С. 8. 
У мистецькому залі Коростишівського районного історичного музею відкрито персо-

нальну виставку робіт жительки села Харитонівка, майстрині-вишивальниці Олени 

Дзядевич. 

Маркевич Т. «Коли голку з нитками беру, я про все на світі забуваю...» 
/ Т. Маркевич // Коростишівська газета. — 2014. — № 1. — 10 січ. — С. 

8. 
Нарис розповідає про коростишівську майстриню-вишивальницю Валентину Крен-

чук. 

Олежич С. І я сорочку білу вишиваю... / С. Олежич // Эхо. — 2014. — № 

8. — 20—26 лют. — С. 7—8. 
У нарисі йдеться про майстра українського народного вишивання з Овруча Михайла 

Духновського. 
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Поліщук О. Коли робиш з душею, хороший результат гарантований / 

О. Поліщук // Вісті. — 2014. — № 2—3. — 16 січ. — С. 1. 
Нарис розповідає про червоноармійчанку Ірину Шевчук, інженера за фахом і рукоді-

льницю за покликанням. 

Романюк П. Вишивка та квіти — то її життя / П. Романюк // Слово По-

лісся. — 2014. — № 4. — 18 січ. — С. 2. 
Коротка розповідь присвячена трудівниці с. Радулина Тетяні Федорівні Мисюрі, яка 

пронесла через усе життя любов до вишивання. 

Тимошенко Л. «Живіть у любові один до одного» / Л. Тимошенко // Ко-

ростень вечірній. — 2014. — № 2. — 11 січ. — С. 1. 
Талановита майстриня з Коростеня Світлана Ґудзикевич створює вишиті бісером кар-

тини. Про її творчість оповідає нарис. 

10.3.2. ВИСТАВКИ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ 

Поліщук Я. Команда житомирських школярів посіла перше місце на 

обласній виставці-конкурсі «Скарбниці майстерності» /Я. Поліщук / 

Місто. — 2014. — № 5. — 6 лют. — С. 6. 
У Житомирі відбулася виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської мо-

лоді. 

10.3.3. МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Архипенко М. Відкрито театральну студію / М. Архипенко // Житомир-

щина. — 2014. — № 17—18. — 18 лют. — С. 9. 
При Чуднівському районному Будинку культури відкрито театральну студію. 

Войтенко Д. Вшанували пам'ять Шевченка / Д. Войтенко // Вісті. — 

2014. — № 13. — 27 берез. — С. 1. 
У Червоноармійському районному Будинку культури відбувся літературно-музичний 

захід, присвячений творчості Т. Г. Шевченка. 

Валеріїв О. Співак Артем Кондратюк «обскакав» Софію Ротару й Оле-

га Газманова / О. Валеріїв // Житомирщина. — 2014. — № 14—15. — 11 

лют. — С. 16. 
Пісні житомирського співака Артема Кондратюка «Happy New Year» стала кращою 

композицією Нового року в хіт-параді порталу «My Radio». 

Данюк-Черкашина А. Чуєш, сурми заграли? / А. Данюк-Черкашина. // 

Житомирщина. — 2014. — № 1. — 10 січ. — С. 13. 
Директор природного заповідника «Древлянський», депутат обласної ради Микола 
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Шелюк створив у Народичах духовий оркестр. 

Ільчук Т. Рік зустріли разом / Т. Ільчук // Вісті. — 2014. — № 2—3. — 16 

січ. — С. 7. 
У Стрибузькому Будинку культури відбувся новорічний вечір, а в Слобідському сіль-

ському клубі — новорічний карнавал (Червоноармійський район). 

Катюха С. Вдячна долі, що у Короченках живу / С. Катюха // Життя Чуд-

нівщини. — 2014. — № 3. — 24 січ. — С. 3. 
Розповідь директора Будинку культури с. Короченки Чуднівського району присвячена 

її трудовій діяльності на ниві культури, а також творчому колективу Будинку культу-

ри. 

Колесников Л. «Марківчаночка» виходить на сцену / Л. Колесникова // 

Слово Полісся. — 2014. — № 4. — 18 січ. — С. 1. 
У різдвяні свята аматорський вокальний гурт «Марківчаночка», що діє при Марківсь-

кому сільському клубі, гарно виступив перед односельцями. 

Конюх Н. «Із уст в уста, від роду і до роду колядка йде роками до наро-

ду» / Н. Конюх // Древлянський край. — 2014. — № 3. — 18 січ. — С. 5. 
Самодіяльні артисти Бехівської сільської ради Коростенського району виступили пе-

ред мешканцями Бехів та Вороневого із новорічною святковою концертною програ-

мою. 

Лісовський Б. Завжди з піснею / Б. Лісовський // Житомирщина. — 2014. 

— № 30—31. — 25 берез. — С. 11. 
Розповідь присвячена співучій родині завідувачки Баранівського районного Будинку 

культури Раїси Рябченко та її доньки Людмили Цюкан. 

Лісовський Б. На «Фольк-music» — «Дібрівчанка» й «Джерело» / Б. Лі-

совський // Житомирщина. — 2014. — № 5—6. — 21 січ. — С. 11. 
Фольклорно-етнографічні колективи «Дібрівчанка» та чоловічий склад ансамблю 

«Джерело» Пиріжківського Будинку культури Малинського району побували в про-

грамі «Фольк-music» Першого національного телеканалу. 

«...Моя полуголодная страна, кто мне ответит, в чем ее вина?..» // Про-

мінь. — 2014. — № 1. — 3 січ. — С. 3. 
Інтерв'ю з поетом і співаком Олегом Гаврилюком, який приїхав з концертом до Пути-

ловичів Лугинського району. 

Нагорна Н. Всю душу виллєм піснею / Н. Нагорна // Промінь. — 2014. — 

№ 1. — 3 січ. — С. 4. 
Розповідь присвячена вокальному ансамблеві із села Кремного Лугинського району. 

Правдицька Г. Новорічна подорож / Г. Правдицька // Вісті. — 2014. — № 

2—3. — 16 січ. — С. 6. 
У Червоноармійському районному Будинку культури відбувся вечір відпочинку «Но-
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вий рік іде планетою». 

Романішена І. Художній керівник «Дібрівчанки» Лідія Назаренко: 

«Хочемо потрапити в арт-кафе...» / І. Романішена // Малинські новини. 

— 2014. — № 1. — 4 січ. — С. 5. 
У новорічну ніч на Першому Національному каналі України виступав малинський 

фольклорно-етнографічний ансамбль «Дібрівчанка». Про цю подію й не тільки 

йдеться в інтерв'ю з художнім керівником колективу Лідією Назаренко. 

Телинчук Р. Неси, пісне, радість людям / Р. Телинчук // Вісті. — 2014. — 

№ 10. — 6 берез. — С. 4. 
У нарисі йдеться про народний пісенний колектив «Великолугівчанка» села Великий 

Луг Червоноармійського району. 

Харченко О. Юні й талановиті / О. Харченко // Зоря. — 2014. — № 21. — 

25 берез. — С. 2. 
Міжнародний день театру аматорський народний театр Овруцького районного Будин-

ку культури зустрів виставою п'єси-казки Леоніда Філатова «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». 

Як у Новині святкували Новий рік та Різдво Христове // Древлянський 

край. — 2014. — № 4. — 25 січ. — С. 5. 
У Будинку культури с. Новина Коростенського району було проведено концерт до но-

ворічних свят. 

10.3.4. ФОТОВИСТАВКИ 

Благодійна фотовиставка «Без гену зла» // Місто. — 2014. — № 12. — 27 

берез. — С.1. 
У Житомирському державному університеті ім. І. Франка відкрилася виставка робіт 

фотографа Олексія Лубягіна «Без гену зла», присвячена дітям із синдромом Дауна. 

Виставка «Українські патріоти» мандрує навчальними закладами 

Житомира // Місто. — 2014. — № 6. — 13 лют. — С. 6. 
У приміщенні бібліотеки Житомирського автодорожнього коледжу відбулася вистав-

ка фоторепродукцій «Українські патріоти». 

Собко Я. Фото із власної колекції / Я. Собко // Місто. — 2014. — № 7. — 

20 лют. — С. 3. 
У Державному архіві Житомирської області відкрито виставку документів, приуро-

чену до 25-ї річниці виведення радянських військ із Республіки Афганістан. 

Соболь В. Мить, зупинись! / В. Соболь // Житомирщина. — 2014. — № 

8—9. — 28 січ. — С. 16. 
У Бердичеві відкрилася виставка робіт учасників і вихованців міської фотошколи. 
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10.4.1. ВИСТАВКИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

Завадський М. В чарівнім світі вишитих ікон / М. Завадський // Зоря. — 

2014. — № 3. — 17 січ. — С. 1, 8. 
В артвітальні Овруцької центральної районної бібліотеки відбулося відкриття тради-

ційної різдвяної виставки ікон. 

Завадський М. Когорта митців із Першотравневого / М. Завадський // 

Зоря. — 2014. — № 20. — 21 берез. — С. 8. 
В артвітальні Овруцької центральної районної бібліотеки імені А. Малишка свою ми-

стецьку виставку представила Першотравнева селищна рада. 

Косенко В. Шевченкіана Володимира Куткіна / В. Косенко // Житомир-

щина. — 2014. — № 25. — 7 берез. — С. 9. 
В обласній універсальній науковій бібліотеці імені О. Ольжича відкрилася виставка 

графічних творів відомого українського художника Володимира Куткіна. 

Матяш Л. У бібліотеці працює виставка художника / Л. Матяш // Ма-

линські новини. — 2014. — № 3. — 15 січ. — С. 1. 
У Малинській центральній районній бібліотеці імені Василя Скуратівського відкрито 

виставку картин художника з Малинівки Володимира Шевчука під назвою «Пейзаж-

ний вернісаж». 

Поліщук Я. Згадати і осмислити минуле / Я. Поліщук // Місто. — 2014. 

— № 6. — 13 лют. — С. 2. 
В обласній науковій універсальній бібліотеці імені О. Ольжича відбулася виставка 

художніх робіт житомирських художників, присвячена 25-річчю виведення військ 

СРСР з Афганістану. 

Поліщук Я. «Різдвяний подарунок» Наталії Орженик / Я. Поліщук // 

Місто. — 2014. — № 3. — 23 січ. — С. 5. 
У Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці імені О. Ольжича відк-

рито персональну виставку майстра народної творчості художнього різьблення по де-

реву Наталії Орженик. 

Поліщук Я. «Святі імена» від Алли Волошиної / Я. Поліщук // Місто. — 

2014. — № 3. — 23 січ. — С. 5. 
У Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці імені О. Ольжича відк-

рито персональну виставку іконопису Алли Волошиної «Святі імена». 

Поліщук Я. Юні художники — великому Тарасу / Я. Поліщук // Місто. 

— 2014. — № 12. — 27 берез. — С. 6. 
У Житомирському гарнізонному будинку офіцерів демонструється виставка робіт ви-

хованців художньої студії «АРТ-село», яка приурочена до 200-річчя від дня наро-

дження Тараса Шевченка. 
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Славінський Б. «Два всесвіти» / Б. Славінський // Житомирщина. — 

2014. — № 20—21. — 25 лют. — С. 9. 
У Київському музеї імені Лесі Українки відкрилася виставка етюдів заслуженого ху-

дожника України Юрія Камишного. 

Соболь В. Тепло душі й дитячих сердець / В. Соболь // Житомирщина. — 

2014. — № 26. — 14 берез. — С. 9. 
У Житомирському гарнізонному будинку офіцерів відбулася виставка картин, прис-

вячена 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря. 

Янець О. Виставка у музеї / О. Янець // Лесин край. — 2014. — № 9. — 

27 лют. — С. 6. 
У Новоград-Волинському музеї відкриття виставки картин Людмили Свідерської, 

присвяченої дню народження Лесі Українки. 

10.4.2. ПЕРСОНАЛІЇ ХУДОЖНИКІВ 

Кузьменко М. Юрій Конопля: «Я картини малюю з душею, а дарую їх 

— від душі» / М. Кузьменко // Малинські новини. — 2014. — № 25. — 5 

квіт. — С. 4. 
Інтерв'ю з талановитим малинським художником Юрієм Коноплею. 

10.4.3. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО 

Кравчук Т. Мистецтво, яке належить народові / Т. Кравчук // Перемога. 

— 2014. — № 2—3. — 14 січ. — С. 8. 
Статтю присвячено українському декоративно-орнаментальному розпису, відомому 

як петриківський розпис. 

Маковчук Ю. Вишиває сину долю на сорочках... / Ю. Маковчук // Ру-

жинська земля. — 2014. — № 9. — 7 берез. — С. 3. 
Інтерв'ю з майстринею народної творчості, вишивальницею Тетяною Ременюк з Не-

мирівців Ружинського району. 

Поліщук Я. «Пишається над водою червона калина» / Я. Поліщук // Мі-

сто. — 2014. — № 12. — 27 берез. — С. 6. 
В Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Ольжича відкрито 

виставку декоративно-ужиткового мистецтва «Пишається над водою червона кали-

на», де представлено роботи студентів і викладачів Житомирського державного уні-

верситету ім. І. Франка. 

Соболєвська С. Світ ляльки-мотанки відкрито для всіх / С. Соболєвсь-

ка // Приміське життя. — 2014. — № 9. — 7 берез. — С. 4. 
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До жіночого свята в Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. 

Ольжича відкрилася виставка ляльки-мотанки майстрині народної творчості Анни 

Івченко «Оріана». 

Романішена І. «Нареченій у придане мати виготовляла до десяти ля-

льок-мотанок» / І. Романішена // Малинські новини. — 2014. — № 5. — 

22 січ. — С. 3. 
Про популярність ляльок-мотанок і старовинну технологію їх створення йдеться в ін-

терв'ю з майстринею з Малина Катериною Комар. 

Соболєвська С. Сплітаючи долю / С. Соболєвська // Приміське життя. — 

2014. — № 8. — 28 лют. — С. 4. 
У нарисі йдеться про майстрів лозоплетіння Антоніну Скремінську та її чоловіка Ко-

стянтина Ільченка. 

10.5. ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЕ ЖИТТЯ 

Бєлобородова Т. Дмитро Зіневич: «Вийти з ролі складно після вистави 

«Украдене щастя». Потрібно заспокоїтися, зібратися і заповнити по-

рожнечу...» / Т. Бєлобородова // 20 хвилин. — 2014. — № 9. — 12 берез. 

— С. 16. 
Інтерв'ю з артистом драми Житомирського академічного українського музично-

драматичного театру ім. І. Кочерги Дмитром Зіневичем. 

Бєлобородова Т. Марина Іваненко: «Я не граю у житті, бо не вмію цьо-

го робити. Я намагаюся бути щирою» / Т. Бєлобородова // 20 хвилин. 

— 2014. — № 11. — 26 берез. — С. 14. 
Інтерв'ю з актрисою Житомирського академічного українського музично-

драматичного театру ім. І. Кочерги Мариною Іваненко. 

Бєлобородова Т. Світлана Поліщук: «... актор кожну роль грає по-

різному, залежно від того, яку нову емоцію для себе відкрив...» / Т. Бє-

лобородова // 20 хвилин. — 2014. — № 9. — 12 берез. — С. 16. 
Інтерв'ю з актрисою драми Житомирського академічного українського музично-

драматичного театру ім. І. Кочерги Світланою Поліщук. 

Житомирський театр — один з кращих в Україні // Місто. — 2014. — № 

12. — 27 берез. — С. 6. 
Нарис присвячено історії і сьогоденню Житомирського академічного українського 

музично-драматичного театру ім. І. Кочерги. 

Климчук О. Новорічні дива для дітей / О. Климчук // Древлянський 

край. — 2014. — № 1. — 4 січ. — С. 6. 
У Коростенському будинку науки і техніки відбулася новорічна казка для дітей заліз-
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ничників. 

Климчук Ю. «Скрябін» зізнався, що якби не його порізане коліно, то 

Леся Українка могла би сказати: «Чувак, що ти витворяєш у мене на 

батьківщині?» / Ю. Климчук // Звягель. — 2014. — № 12. — 21 берез. 

— С. 12. 
Інтерв'ю з лідером гурту «Скрябін» Андрієм Кузьменком після виступу на новоград-

волинській сцені. 

Козлова Т. «Усіх пам'ятаю і люблю» / Т. Козлова // Лесин край. — 2014. 

— № 13. — 27 берез. — С. 6. 
Про незабутню зустріч у Новограді-Волинському народної артистки України Ольги 

Сумської із заслуженим режисером України Петром Сураєм. 

Поліщук Я. Марина Букша: «Я завжди знала, що буду актрисою» / Я. 

Поліщук // Місто. — 2014. — № 8. — 27 лют. — С. 6. 
Інтерв'ю із заслуженою артисткою України Мариною Букшею присвячено репертуа-

ру, здобуткам і творчим планам Житомирського обласного музично-драматичного те-

атру ім. І. Кочерги. 

Поліщук Я. У кінотеатрі ім. І. Франка перед глядачами тепер висту-

пають справжні актори / Я. Поліщук // Місто. — 2014. — № 3. — 23 

січ. — С. 5. 
У спеціалізованому кінотеатрі в Житомирі виступають актори Житомирського акаде-

мічного театру ляльок. 

Шевченко І. Магічна сила танцю / І. Шевченко // Житомирщина. — 

2014. — № 30—31. — 25 берез. — С. 1. 
Ілюстрована розповідь присвячена балетній групі Житомирського обласного академі-

чного українського музично-драматичного театру ім. І. Кочерги. 

10.6. БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА 

Бєлобородова Т.  В Житомирі «Аліса в країні чудес» з бібліотеки Кон-

гресу США / Т. Бєлобородова // 20 хвилин. — 2014. — № 7. — 26 лют. 

— С. 7. 
З ініціативи колишнього земляка Ігоря Мухіна, який працював у бібліотеці Конгресу 

США, фонд сучасних цінних та рідкісних книжок обласної універсальної наукової бі-

бліотеки ім. О. Ольжича поповнено вартісним виданням «Аліса в країні чудес» 1907 

року. 

Бєлобородова Т. «...Житомир читає. Електронна книга не витіснить 

паперову» — Світлана Яблучанська, керуюча магазином «Книжко-

вий супермаркет» / Т. Бєлобородова // 20 хвилин. — 2014. — № 7. — 26 
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лют. — С. 6. 
Інтерв'ю з керівницею житомирської книгарні «Книжковий супермаркет» присвячене 

тому, що читають житомиряни, про їхні уподобання у світі книжок. 

Бєлобородова Т. Історичне видання Маргарит Іоана Златоуста / Т. Бє-

лобородова // 20 хвилин. — 2014. — № 8. — 5 берез. — С. 7. 
У Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Ольжича зберіга-

ються цінні книги: Маргарит Івана Золотоустого, збірник Слів Івана Золотоустого ви-

дання XVIII ст. 

Бєлобородова Т. «Слово о полку Ігоревім», яке знаходиться в книгос-

ховищі бібліотеки датується 1934 роком / Т. Бєлобородова // 20 хвилин. 

— 2014. — № 9. — 12 берез. — С. 8. 
У книгосховищі обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича зберіга-

ється чимало цінних видань. Серед таких і «Слово о полку Ігоревім», видане 1934 ро-

ку. 

Бібліотека житомирського університету одна з кращих в Україні // 20 

хвилин. — 2014. — № 6. — 19 лют. — С. 2. 
За січневими результатами рейтингової моделі Webometrics електронна бібліотека 

Житомирського державного університету імені Івана Франка увійшла до п'ятірки 

кращих вузівських бібліотек України. 

Бугайчук А. На струнах душі українського генія / А. Бугайчук // Нове 

життя. — 2014. — № 10. — 14 берез. — С. 3. 
У Черняхівській центральній районній бібліотеці відбувся ряд заходів, присвячених 

200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. 

Бугайчук А. «Шевченкове слово в віках не старіє...» / А. Бугайчук // Но-

ве життя. — 2014. — № 8. — 28 лют. — С. 1, 3. 
У Черняхівській районній бібліотеці відбулося урочисте відкриття книжкової вистав-

ки, присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. 

Васильєва Г. Зустріч із письменницею / Г. Васильєва // Житомирщина. — 

2014. — № 25. — 7 берез. — С. 11. 
У Новоград-Волинській районній бібліотеці імені Лесі Українки відбулася презента-

ція нової книжки Ніни Талько-Петрук «Виласкавиці Волхвині». 

Васильєва Г. Про слідство — цікаво й професійно / Г. Васильєва // Жи-

томирщина. — 2014. — № 23—24. — 4 берез. — С. 12. 
Вийшло друком нове видання «Міліція Житомирщини. Слідство» (видавництво «Во-

линь»). 

Вогонь її пісень не згасять зливи літ... //Лесин край. — 2014. — № 9. — 

27 лют. — С. 8. 
У Новоград-Волинській районній бібліотеці імені Лесі Українки відбулися щорічні 
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Лесині читання «Паростки Лесиного краю». 

Горицвіт Р. Поет, художник та історик / Р. Горицвіт // Житомирщина. — 

2014. — № 25. — 7 берез. — С. 9. 
У Корнинському навчально-виховному комплексі Попільнянського району відбулася 

творча зустріч з літературознавцем, поетом, публіцистом Володимиром Осипчуком-

Сковородою. 

Дроботюк Т. Кожне слово у поезії Анатолія Кондратюка виконує певну 

місію / Т. Дроботюк // Бердичів. — 2014. — № 5. — 6 лют. — С. 1. 
У центральній міській бібліотеці для дорослих Бердичева відбулася презентація пое-

тичної збірки поета й журналіста Анатолія Кондратюка «Чотири дороги». 

Завадський М. Поезія і музика поєднались / М. Завадський // Зоря. — 

2014. — № 5. — 24 січ. — С. 8. 
В артвітальні Овруцької центральної районної бібліотеки відбулася зустріч учасників 

поетичного клубу «Зорепад», що стала пісенно-поетичним вечором поета й виконав-

ця Петра Невмержицького. 

Захабура В. Анекдоти з бібліотеки, або Де знайти «Кобзон» Шевченка / 

В. Захабура // Приміське життя. — 2014. — № 2. — 17 січ. — С. 4. 
Бібліотекарка, авторка статті розповідає про курйозні випадки з читачами, які іноді 

кумедно перекручують прізвища письменників та назви книжок. 

Козлов Т. А пам'ять стукає у серце / Т. Козлова // Лесин край. — 2014. — 

№ 5. — 30 січ. — С. 6. 
Вийшла у світ нова книжка мешканця села Суслів Новоград-Волинського району 

«Имя еѐ — граница», присвячена прикордонникам Гродненського прикордонного за-

гону. 

Коновальчук В. Засідання «Квітки надії» / В. Коновальчук // Зоря. — 

2014. — № 6. — 28 січ. — С. 1. 
В артвітальні Овруцької центральної районної бібліотеки відбулося перше цьогорічне 

засідання районної громадської організації «Квітка надії», що опікується дітьми-

інвалідами. 

Левицька І. Із іменем Кобзаря — на все життя! / І. Левицька // Лесин 

край. — 2014. — № 11. — 13 берез. — С. 8. 
У Новоград-Волинській районній бібліотеці для дорослих відбулися літературні чи-

тання «Тарас Шевченко — України син», а в Будинку культури с. Ярунь — літератур-

но-мистецький захід «Іду з дитинства до Тараса». 

Мариніна Л. Про сім'ю — з юних літ / Л. Мариніна // Житомирщина. — 

2014. — № 22. — 28 лют. — С. 11. 
З ініціативи працівників Бердичівської центральної міської бібліотеки стартував про-

ект «Ми обираємо здоров'я». 
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Муравська В. Шевченко — світовий геній / В. Муравська / Слово Поліс-

ся. — 2014. — № 4. — 18 січ. — С. 1. 
У Баранівській районній бібліотеці відкрито книжкову виставку «Шевченкове слово 

сяє у віках». 

Покришівець Г. День книжкових новинок / Г. Покришівець // Житоми-

рщина. — 2014. — № 2.—3. — 14 січ. — С. 9. 
У Брусилівській районній бібліотеці для дорослих проведено день книжкових нови-

нок рідного краю. 

Поліщук Я. «Поетичний любисток Марії Павленко» / Я. Поліщук // Мі-

сто. — 2014. — № 5. — 6 лют. — С. 6. 
В обласній дитячій бібліотеці відбулася зустріч відомої української письменниці Ма-

рії Павленко з читачами. 

Поліщук Я. Як Мирослав Дочинець змусив житомирянку написати 

книгу про гриби / Я. Поліщук // Місто. — 2014. — № 6. — 13 лют. — С. 

6. 
В обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Ольжича відбулася зустріч з пи-

сьменниками й видавцями Мирославом Дочинцем, Юрієм Ніколишиним та краєзнав-

цем Людмилою Журавською. 

Покровська О. Триста нових книг у дитячій бібліотеці / О. Покровська 

// Малинські новини. — 2014. — № 13. — 19 лют. — С. 3. 
Малинчанин Петро Коваленко подарував Малинській дитячій бібліотеці 800 сучас-

них книжок із популярних фантастичних серій. 

Пославська М. Творчий вечір Тетяни Микитчук / М. Пославська // Іс-

коростень. — 2014. — № 4. — 1 лют. — С. 1. 
У Коростенській міській бібліотеці ім. М. Островського відбулося відразу дві події: 

щорічний звіт перед читачами про роботу бібліотеки в 2013 році й творчий вечір пое-

теси й лікарки Тетяни Микитчук. 

Проніна Г. Подарунок житомирянам і гостям / Г. Проніна // Житомир-

щина. — 2014. — № 5—6. — 21 січ. — С. 7. 
Виконком та управління культури Житомирської міської ради видали довідник «Зна-

менні та пам'ятні дати міста Житомира на 2014 рік». 

Пучич В. Георгій Мокрицький: треба не жити у Житомирі, а жити 

Житомиром / В. Пучич // 20 хвилин. — 2014. — № 6. — 19 лют. — С. 6. 
Інтерв'ю з житомирським краєзнавцем Георгієм Мокрицьким присвячено краєзнавст-

ву, виданню краєзнавчої літератури та любові до рідного Житомира. 

Романішена І. Сяйво юних талантів / І. Романішена // Малинські новини. 

— 2014. — № 8. — 1 лют. — С. 1. 
Короткий огляд присвячено циклу заходів «Сяйво юних талантів», що були організо-
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вані Малинською міською дитячою бібліотекою. 

Рябенька Д. «Ми — нащадки Кобзаря» / Д. Рябенька // Перемога. — 

2014. — № 16. — 28 лют. — С. 5. 
У Ходорківській школі Попільнянського району відбулося літературно-мистецьке 

свято, присвячене 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. 

Савенець М. Звіряємо час за Шевченком / М. Савенець // Перемога. — 

2014. — № 13. — 18 лют. — С. 2. 
У Корнинському НВК Попільнянського району відбулася зустріч учнів з В. С. Осип-

чуком-Сковородою — літературознавцем, поетом і журналістом. Темою зустрічі ста-

ли життя і творчість Т. Г. Шевченка. 

Симон М. «Велетень у царстві духу...» / М. Симон // Житомирщина. — 

2014. — № 25. — 7 берез. — С. 9. 
У Житомирському національному агроекологічному університеті працівники бібліо-

теки разом із викладачами до 200-річчя від дня народження Т. Шевченка представили 

мистецький проект «Велетень у царстві духу...» 

Славінський Б. Бібліотекарі Житомира — для всієї України / Б. Сла-

вінський // Житомирщина. — 2014. — № 17—18. — 18 лют. — С. 16. 
У херсонському видавництві «Олді Плюс» видрукувано посібник «Методика запов-

нення полів в АРМ «Каталогізатор» бібліотечної системи «Ірбіс» за авторством кіль-

кох бібліотекарів Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Соболєвська С. Майстер слова з Житомирського району / С. Соболєв-

ська // Приміське життя. — 2014. — № 8. — 28 лют. — С. 4. 
Коротка розповідь присвячена біографії українського письменника В'ячеслава Мед-

ведя, що народився в селі Кодня Житомирського району. 

Соболь В. Душа поетова — в святих його словах / В. Соболь // Житоми-

рщина. — 2014. — № 17—18. — 18 лют. — С. 9. 
У Бердичівській районній бібліотеці читаннями «Душа поетова святая живе в святих 

його речах» розпочато цикл заходів, присвячених 200-річчю від дня народження Та-

раса Шевченка. 

Степовий В. «Житомир: Житомирщина у полум'ї війни» / В. Степовий 

// Житомирщина. — 2014. — № 2—3. — 14 січ. — С. 4. 
Під такою назвою побачила світ книжка Володимира Ульянченка та Людмили Кат-

рич-Домалевської, присвячена визволенню Житомира від нацистських загарбників. 

Степовий В. «У струнах серця — Тарас Шевченко» / В. Степовий // Жи-

томирщина. — 2014. — № 4. — С. 9. 
В обласній бібліотеці для дітей відбулося відкриття книжкової виставки «У струнах 

серця — Тарас Шевченко», присвяченої 200-річчю від дня народження Великого Коб-

заря. 
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«Сяє сонце над Іршею» // Прапор. — 2014. — № 1. — 3 січ. — С. 3. 
Вийшла друком краєзнавча хрестоматія Володарсько-Волинського району «Сяє сонце 

над Іршею». 

Терещук Т. Найкращий читач року / Т. Терещук // Вісті. — 2014. — № 7. 

— 13 лют. — С. 4. 
У Стрибізькій сільській бібліотеці Червоноармійського району визначили найкращих 

читачів року. 

Ткаченко Г. Веселі «П'яні кози» / Г. Ткаченко // Житомирщина. — 2014. 

— № 14—15. — 11 лют. — С. 9. 
Вийшла друком нова книжка гумористичних оповідань житомирської письменниці 

Марії Рудак «П'яні кози». 

Фом'юк О. Дім духовних багатств / О. Фом'юк // Лесин край. — 2014. — 

№ 2. — 9 січ. — С. 7. 
Розповідь про Новоград-Волинську бібліотеку-філію № 1. 

У Житомирі відбулась презентація книги «Житомир у полум'ї війни 

(1941—1945) // Місто. — 2014. — № 1. — 9 січ. — С. 7. 
У Житомирі відбулася презентація книги В. Ульянченка та Л. Катрич-Домалевської 

«Житомир у полум'ї війни (1941—1945)», присвячена 70-річчю від дня звільнення 

Житомира від гітлерівських загарбників. 

У Житомирі пом'янули Юрка Ґудзя // Приміське життя. — 2014. — № 8. 

— 28 лют. — С. 4. 
В актовій залі обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича зібралися 

шанувальники творчості письменника, художника, філософа Юрка Ґудзя, уродженця 

села Немильня Новоград-Волинського району. 

Хімич М. Мирослав Дочинець: «Життя краще вигадує за нас» / М. Хі-

мич // Житомирщина. — 2014. — № 23—24. — 4 берез. — С. 10. 
Інтерв'ю з відомим закарпатським письменником Мирославом Дочинцем. 

Хімич М. Спроба іншого ритму / М. Хімич // Житомирщина. — 2014. — 

№ 22. — 28 лют. — С. 10. 
В обласній універсальній науковій бібліотеці імені О. Ольжича відбувся літературний 

вечір, присвячений пам'яті поета, письменника, художника, філософа, уродженця се-

ла Немильня Новоград-Волинського району Юрка Ґудзя. 

Хімич М. Уся правда про хіпстерів / М. Хімич // Житомирщина. — 2014. 

— № 20—21. — 25 лют. — С. 14. 
У видавництві «Гамазин» вийшов друком роман 23-річного житомирського студента 

Андрія Голубєва «Артхаус: Not to be Hip». 

Хімич М. Олена Герасим'юк: «Свої вірші переписую декілька разів» / 
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М. Хімич // Житомирщина. — 2014. — № 8—9. — 28 січ. — С. 10. 
У Житомирі в рамках «Поетичного понеділка», організованого Центром інтелектуа-

льного дозвілля «Кавоманія» та НАЛМО «Оксія», відбувся творчий вечір молодої ки-

ївської поетеси Олени Герасим'юк. Інтерв'ю з літераторкою порушує тему її творчос-

ті. 

Хімич М. Що таке «тупо», а що — ні... / М. Хімич // Житомирщина. — 

2014. — № 2—3. — 14 січ. — С. 8. 
На Святвечір у житомирській «Кавоманії» вже вчетверте відбувся «Поетичний поне-

ділок». 

10.7. МУЗЕЙНА СПРАВА 

Галата О. Уклали договір музеї / О. Галата // Житомирщина. — 2014. — 

№ 8—9. — 28 січ. — С. 1. 
Договір про співробітництво підписали Музей історії міста Києв та історико-

краєзнавчий музей села Рижани. 

Гудзь Л. «Шевченкіана» — лікаря Соломіна / Л. Гудзь // Лесин край. — 

2014. — № 12. — 20 берез. — С. 7. 
У Новоград-Волинському краєзнавчому музеї відкрилася виставка приватної колекції 

шевченкіани Е. О. Соломіна. 

Данюк-Черкашина А. Щоб «майбутнє» пам'ятало минуле / А. Данюк-

Черкашина // Житомирщина. — 2014. — № 5—6. — 21 січ. — С. 8. 
У дошкільному навчальному закладі «Сонечко», що в Баранівці, діє міні-музей украї-

нської історії та побуту. 

Козлова Т. Кобзареве щире слово і шана висока / Т. Козлова // Лесин 

край. — 2014. — № 11. — 13 берез. — С. 6. 
У Новоград-Волинському музеї родини Косачів відбувся вечір «І мертвим, і живим, і 

ненародженим...», присвячений 200-річчю від дня народження ювілею Великого Коб-

заря. 

Твардовська Г., Гуланова Т. Ніч щирої пошани Лесі / Г. Твардовська, Т. 

Гуланова // Лесин край. — 2014. — № 10. — 6 берез. — С. 11. 
У Новоград-Волинському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки відбулася 

«ніч у музеї» в день 143-го дня народження поетеси. 

10.8. ПАРКИ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ 

Хімич М. «Сюрприз» демонтують / М. Хімич // Житомирщина. — 2014. 

— № 14—15. — 11 лют. — С. 16. 
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Атракціони «Сюрприз» на території Парку культури та відпочинку імені Юрія Гага-

ріна демонтують. 

Хімич М. «Чим може загрожувати «Ракушка»? / М. Хімич // Житомир-

щина. — 2014. — № 19. — 21 лют. — С. 10. 
У статті йдеться про проблему реконструкції літньої естради «Ракушка», що в Жито-

мирському Парку культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна. 

10.9. ОХОРОНА ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 

Бездітко С. «Ленінопад» в Україні продовжується / С. Бездітко // Нове 

життя. — 2014. — № 8. — 28 лют. — С. 1. 
У Черняхові депутати селищної ради ухвалили рішення про демонтаж пам'ятника 

Леніну. 

Гуляй І. Крилатий поет і «Три мушкетери» / І. Гуляй // Лесин край. — 

2014. — № 5. — 30 січ. — С. 7. 
У статті йдеться про історію спорудження пам'ятника Т. Г. Шевченку в Москві. 

День народження Шевченка у Коростені відзначили відкриттям 8-

метрового пам'ятника поету // Час Полісся. — 2014. — № 11. — 13 бе-

рез. — С. 3. 
З нагоди відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка в Коростені відбу-

лося урочисте відкриття пам'ятника Кобзареві. 

Житомирські науковці пропонують прибрати Леніна у музей // 20 хви-

лин. — 2014. — № 1. — 15 січ. — С. 9. 
Група викладачів житомирських вишів звернулися до влади Житомира демонтувати й 

перенести пам'ятники тоталітаризму до Кмитівського музею образотворчого мистец-

тва. 

Лук'янчук Ж. Попільня — без Леніна / Ж. Лук'янчук // Перемога. — 

2014. — № 15. — 25 лют. — С. 1. 
Коментарі мешканців Попільні з приводу повалення пам'ятника Леніну в центрі се-

лища. 

Навіщо міліція стереже в Червоноармійську кіптявого Леніна? // Субо-

та. — 2014. — № 3. — 15 січ. — С. 4. 
У м. Червоноармійськ наряд міліції охороняє пам'ятник Леніну. 

У Новограді пошкодили указ Катерини // Час Полісся. — 2014. — № 11. 

— 13 берез. — С. 3. 
Невідомі пошкодили пам'ятний знак на честь призначення Новограда-Волинського 

губернським містом. 
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Черниш К. Ленін уже не з нами / К. Черниш // Вісті. — 2014. — № 9. — 

27 лют. — С. 1. 
У Червоноармійську повалено пам'ятник В. І. Леніну. 

Черниш К. Триває збір коштів на пам'ятник / К. Черниш // Вісті. — 

2014. — № 11. — 13 берез. — С. 3. 
Триває збір коштів на створення пам'ятника Т. Г. Шевченку в Червоноармійську. 

Яковець А. Наші пам'ятки історії та культури / А. Яковець // Зоря. — 

2014. — № 7. — 31 січ. — С. 8. 
В огляді йдеться про пам'ятки історії та культури Овруцького району. 

 


