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Область в цілому
Троянди й виноград Житомирщини // Уряд. кур'єр. - 2019. - N 87
(11 трав.). - С. 12 : фот. - (Внутрішній туризм).
Пізнавальні і цікаві туристичні маршрути Житомирщиною.

Суспільно-політичне життя
Лобачова, Л. З'їхалися тверезі й веселі / Людмила Лобачова // Голос
України. - 2019. - N 142 (30 лип.). - С. 9 : фот.
Уперше на Житомирщині відбувся з'їзд Всеукраїнського руху
"Твереза Україна". Організували наметове містечко, яке діяло
неподалік сіл Тригір'я та Нова Рудня, активісти ГО "Тверезий
Житомир". Було майже сто учасників з різних регіонів України.
Лук'яненко, О. Із книжкою в руці й дивословом у серці / Оксана
Лук'яненко // Голос України. - 2019. - N 140 (26 лип.). - С. 9 : фот.
Чотири дні в Житомирі тривав книжковий форум у рамках
дуальної освіти й профорієнтації молоді.
Лук'яненко, О. Лише сильним дають право на безсмертя... / Оксана
Лук'яненко // Голос України. - 2019. - N 196 (12 жовт.). - С. 7 : фот.
У прокуратурі Житомирської області урочисто відкрили
меморіальну дошку, встановлену на честь Ігоря Васильовича
Шолодька, слідчого прокуратури, розвідника-снайпера 74-го
окремого батальйону, який загинув під час штурму Донецького
аеропорту.

Лук'яненко, О. Пам'ятник полеглим розвідникам / Оксана
Лук'яненко // Голос України. - 2019. - N 238 (12 груд.). - С. 18 : фот.
Меморіальний пам'ятник військовослужбовцям, загиблим у зоні
АТО/ООС, відкрили у Новограді-Волинському на території 54-го
окремого розвідувального батальйону.
Лук'яненко, О. Постала Стіна пам'яті / Оксана Лук'яненко // Голос
України. - 2019. - N 235 (7 груд.). - С. 8 : фот. кольор.
У приміщенні Богунської районної ради в Житомирі відкрили
Стіну пам'яті військових, які загинули за незалежність держави. На
будівлі
Житомирського
технологічного
коледжу
відкрили
меморіальну дошку на честь випускника коледжу, кулеметника
Віталія Цибори.
Лук'яненко, О. Прапори з побажанням захисників передали учням /
Оксана Лук'яненко // Голос України. - 2019. - N 101(31 трав.). - С. 8 :
фот.
В Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці
відкрилася фотовиставка "Погляд АТО 1000 облич", на якій Леонід
Шрайбікус представив понад 100 портретів воїнів – героїв
сьогодення. Фотовиставку фотограф присвятив до Дня Героя, яке
відзначали 23 травня 2019 року.

Видатні діячі і область. Знатні уродженці області
Біленко, В. Знаний вчений-бджоляр і талановитий наставник /
Володимир Біленко // Голос України. - 2019. - N 146 (3 серп.). - С. 9 :
фот.
Про видатного вченого-бджоляра Броварського Валерія
Дмитровича. Народився в с. Печанівка Романівського району
Житомирської області.
Веремійчик, О. Життя як покута / Ольга Веремійчик // Українське
слово. - 2019. - N 15/16 (10-23 квіт.). - С. 5-6 : фот.
Громадська діяльність дисидента Василя Овсієнка. Народився в
селі Ставки (Леніне) Радомишльського району Житомирської області.
Ковальчук, А. Вчений і патріот України / Анатолій Ковальчук //
Українське слово. - 2019. - N 7/8 (13-26 лют.). - С. 12.
10 лютого виповнилися перші роковини від дня смерті

Мирослава Поповича – відомого українського вченого, директора
Інституту філософії АН України, знаного громадського діяча,
лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка. Мирослав
Володимирович Попович народився у м. Житомирі.
Кошова, К. Легендарний Василь Овсієнко : відомий правозахисник і
публіцист Василь Овсієнко відзначив своє 70-річчя / Катерина
Кошова // Культура і життя. - 2019. - N 14/17 (квіт.). - С. 5 : фот.
кольор.
В столичному Будинку актора (м. Київ) відбувся ювілейний вечір
"Життя як покута". В Музеї шістдесятництва (м. Київ) відкрилася
виставка "Людина, яка всім потрібна", присвячена правозахиснику,
філологу і публіцисту Василю Овсієнку. Народився в с. Ставки
(Леніне) Радомишльського району Житомирської області.
Лук'янчук, Г. Василь Овсієнко : у боротьбі за українську державу
(до 70-ліття дисидента-правозахисника) / Георгій Лук'янчук //
Українське слово. - 2019. - N 15/16 (10-23 квіт.). - С. 7 : фот. –
(Ювілей).
Лук'янчук, Г. "Я камінь з Божої праці..." / Георгій Лук'янчук //
Українське слово. - 2019. - N 23/24 (5 черв.-20 черв.). - С. 8 : фот.
Українська патріотична громадськість вшанувала 75-і роковини з
дня смерті видатного українського громадського і політичного діяча
О. Ольжича поминальними заходами в столиці та інших містах, де
перебував і творив поет, історик, борець за незалежність України.
Онищенко, Н. Огієнкіана Миколи Тимошика / Надія Онищенко //
Українська літературна газета. - 2019. - N 1. - С. 7 : фот.
Йдеться про науковий доробок Миколи Тимошика в галузі
Огієнкіани. Зокрема, представлено основні змістові аспекти книги
"Його бій за державність: документально-публіцистична оповідь",
яку було висунуто на здобуття Державної премії імені Тараса
Шевченка у номінації «Публіцистика, журналістика» у 2019 році.
Світайло, В. Пам'яти М. Сціборського та О. Сеника / Віктор Світайло
// Українське слово. - 2019. - N 35/36 (12 - 24 верес.). - С. 2.
За усталеною багаторічною традицією 30 серпня столична
делегація від ОУН(д) щороку прибуває до Житомира, щоб разом з
житомирськими побратимами вшанувати світлу пам'ять наших
великих попередників – членів Проводу ОУН підполковника Миколи

Сціборського та сотника Омеляна Сеника-Грибівського.
Якубівський, М. Зустріч на все життя : штрихи до портрета /
Михайло Якубівський // Літературна Україна. - 2019. - N 29/30 (17
серп.). - С. 22 : фот.
Про Василя Овсієнка ділиться спогадами автор статті Михайло
Якубівський.

Історія області. Археологія. Етнографія
Лук'яненко, О. Вода з тисячолітнього колодязя / Оксана Лук'яненко
// Голос України. - 2019. - N 154 (15 серп.). - С. 7.
На місці слов'янського городища в урочищі Бабина Гора в
Олевську тривають роботи з облаштування тисячолітнього колодязя,
який планується перетворити на цікавий туристичний об'єкт, де
кожен зможе скуштувати джерельної води. Археологічні розкопки
колодязя розпочалися у 2013 році. Цей унікальний об'єкт увійшов до
ТОП - 5 знахідок українських археологів у 2017-му.
Лук'яненко, О. Зазирнути в минувшину стародавнього міста /
Оксана Лук'яненко // Голос України. - 2019. - N 213 (7 листоп.). - С. 7.
В обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка
"Старожитності Житомира", на якій презентовано матеріали та
знахідки, зібрані під час розвідувальних археологічних робіт в
історичній частині міста у 2016 році.
Лук'яненко, О. Табір пішов у вічність / Оксана Лук'яненко // Голос
України. - 2019. - N 137 (23 лип.). - С. 6.
У Дівошині Овруцького району Житомирської області
встановили пам'ятник 80 ромам, яких убили в 1942 році нацисти.
Активісти військово-патріотичного клубу «Пошук» зібрали історичні
свідчення про цю подію, знайшли німецький фонд, за сприяння якого
й споруджено меморіал у рамках проекту «Захистимо пам’ять».
Сліпушко, О. Княгиня Ольга : таємниці постаті. Чи все ми знаємо
про знамениту володарку Русі? / Оксана Сліпушко // День. - 2019. –
N 52/53 (22-23 берез.). - С. 21 : фот.
Княгиня Ольга стала першою правителькою Русі, котра володіла
колосальним стратегічним мисленням. Вона планувала свої дії чітко і
зважено. Її можна назвати першим державним стратегом
Києворуської держави. Йдеться про одну з чотирьох помст княгині
Ольги, помста древлянам, спалення Іскоростеня (нині м. Коростень

на Житомирщині).

Природа і природні ресурси. Наслідки аварії на
Чорнобильській АЕС
Кривда, М. Щоб спільно боротися з чорнобильським лихом / Марина
Кривда // Голос України. - 2019. - N 97 (25 трав.). - С. 7 : фот.
Міжнародна організація "Союз Чорнобиль-Фукусіма" вивчала
питання протидії радіаційному забрудненню харчових продуктів і
поліпшенню здоров'я дітей, зокрема, в Овруцькому районі.
Леонова, В. Басейнова рада річки Прип'ять підтримала намір РАЕС
щодо будівництва гідроспоруди / Вікторія Леонова // Голос України. 2019. - N 86 (8 трав.). - С. 15 : фот.
Засідання басейнової ради річки Прип'ять відбулося в місті
Новоград-Волинський. Мета засідання: розв'язання водноекологічних проблем водної артерії річки Прип'ять.
Лук'яненко, О. Буде ще один заказник / Оксана Лук'яненко // Голос
України. - 2019. - N 29 (13 лют.). - С. 8.
У регіоні з'явиться ще один заказник місцевого значення
«Сущанський». Він розташований на території Сущанського
лісництва ДП «Олевський лісгосп АПК», площею 139,5 га. Заказник
представлений складним крушиново-орляково-брусничним лісом.
Тут зустрічаються рослини, занесені до Червоної книги України.
Патока, В. Королева гладіолусів, або Як Ніна Мірошниченко стала
майстринею селекції / Владислава Патока // Голос України. - 2019. N 109 (12 черв.). - С. 8 : фот.
Квіткова фея, гладіолусова богиня, майстриня селекції – це
неповний перелік епітетів, якими заслужено величали житомирянку
Ніну Панасівну Мірошниченко. Її, одну із найвидатніших фахівців
селекції гладіолусів, лілій та ірисів, ще в сиві радянські часи знали
далеко за межами держави. Ім'я цієї талановитої жінки можна
написати золотими літерами на скрижалях українського
квітникарства.
Сушко, В. Втрата здоров'я та якості життя постраждалих унаслідок
Чорнобильської катастрофи. Ризики не подолані / Віктор Сушко //
Голос України. - 2019. - N 8. - С. 6 : фот.
Подається аналіз впливу радіоактивного забруднення на людину.

Дослідження радіаційного стану, забруднення основних продуктів
харчування, доз опромінення населення в останні роки здійснюється
тільки в окремих населених пунктах Київської, Рівненської та
Житомирської областей.
Шпак, В. Весна: час садити ліс / Віктор Шпак // Уряд. кур'єр. - 2019. N 65 (4 квіт.). - С. 5 : фот.
Житомирщина має не лише найбільшу в Україні площу лісів, а й
є унікальною за їхнім складом. На півночі тут ростуть типові для
Полісся хвойні ліси, а на півдні – традиційні для Лісостепу листяні
масиви, в яких переважає сакральний для українців дуб.
Шпак, В. Смарагдове царство заказників / Віктор Шпак // Уряд.
кур'єр . - 2019. - N 124 (4 лип.). - С. 6 : фот.
Заказники Житомирщини.

Народне господарство
Лойко, С. В. Результати реформування земельних відносин у
сільському господарстві Житомирської області / С. В. Лойко //
Агросвіт. - 2019. - N 7. - С. 78-86 : рис., табл.
Висвітлено зміни у структурі земельного фонду Житомирської
області та хід приватизації земельних ділянок.
Лук'яненко, О. Лідери у галузі смарт-технологій / Оксана
Лук'яненко // Голос України. - 2019. - N 189 (3 жовт.). - С. 6 : фот.
Обласний центр – серед лідерів із впровадження інноваційних
рішень в інфраструктуру, відзначених під час конкурсу «Smart Місто
– 2019» на Kyiv Smart City Forum 2019. Житомир отримав відзнаку у
номінації «Найкраща транспортна модель міста» за найвищі
стандарти у розвитку транспортної інфраструктури.
Новости компании Schneider Electrik // Электрик. - 2019. –
N 1/2. - С. 6-7 : фот.
Schneider Electric модернізує КП «Житомирводоканал».
Шпак, В. Теплопостачання : чи можлива бережливість без обліку й
економії? / Віктор Шпак // Уряд. кур'єр. - 2019. - N 108 (11 черв.). –
С. 5 : фот.
Масове встановлення будинкових лічильників тепла – перший
крок до економії енергоресурсів, здешевлення житлово-комунальних

послуг та енергетичної безпеки держави. Зокрема, мова йде про
теплопостачання м. Житомира та Житомирської області (НовоградВолинський, Коростень та Бердичів).

Охорона здоров’я. Медичні установи
Лук'яненко, О. Діагностичне обладнання від японських
благодійників / Оксана Лук'яненко // Голос України. - 2019. - N 246
(21 груд.). - С. 8.
Новий комп'ютерний томограф вартістю понад 15 млн грн
отримала обласна дитяча лікарня (м. Житомир) в рамках благодійної
допомоги від японського уряду.
Шпак, В. Підступний бореліоз : хвороба лісівників може стати
масовою не лише серед поліщуків / Віктор Шпак // Уряд. кур'єр. 2019. - N 134 (17 лип.). - С. 4.
Щороку лікарі-епідеміологи нагадують про небезпеку зараження
людей від укусів кліщів – переносників збудників хвороби Лайма
(кліщового бореліозу), енцефаліту і туляремії. У першому півріччі
цього року тест на бореліоз за власною ініціативою або
рекомендацією лікарів пройшли тільки 12 осіб, хоча на Житомирщині
щорічно діагностують понад 100 випадків ураження.

Релігія. Діяльність церкви
Буриме, М. Олег Ольжич. Теологічна революція : право бути
Богом!!! / Микола Буриме // Українське слово. - 2019. - N 23/24
(5 черв.-20 черв.). - С. 16 : фот.
Автор статті має на меті акцентувати теологічний аспект
творчості Олега Ольжича.
Лук'яненко, О. Нагорода за служіння / Оксана Лук'яненко // Голос
України. - 2019. - N 249 (27 груд.). - С. 8 : фот.
Міський голова Сергій Сухомлин (м. Житомир) у Кафедральному
соборі св. Софії вручив відзнаку "Почесний громадянин міста
Житомира" єпископу-емериту Києво-Житомирської дієцезії Римокатолицької церкви Яну Пурвінському.

Наука і освіта
Бурлєєва, М. Про моїх батьків : присвята всім вчителям, які

розпочали свою педагогічну діяльність у важкі повоєнні часи /
Мирослава Бурлєєва ; фото надані автором // День. - 2019. –
N 200/201. - С. 13 : портр.
Педагогічна діяльність вчителів Корзун-Бачинської Розалії
Яківни та Бачинського Станіслава Петровича з Житомирської
області.
Карпенко, С. Per aspera...* / С. Карпенко // Слово просвіти. - 2019. N 26 (27 черв.-3 лип.). - С. 5 : фот.
Професор Євген Іванович Ходаківський, доктор економічних
наук, викладач Житомирського національного агроекологічного
університету десятки літ несе юному поколінню житомирян світло
знань і науки.
Лук'яненко, Оксана. Землю краще вивчати з космосу / Оксана
Лук'яненко // Голос України. - 2019. - N 2. - С. 7 : фот.
Угода про співпрацю у сфері космічної, наукової і науковотехнічної
діяльності
між
Житомирським
національним
агроекологічним університетом і Національним центром управління
та випробувань космічних засобів наприкінці минулого року
підписали ректор ЖНАЕУ Олег Скидан та начальник НЦУВКЗ
Володимир Присяжний.
Лук'яненко, О. Ліцей відзначив сторічний ювілей / Оксана
Лук'яненко // Голос України. - 2019. - N 194 (10 жовт.). - С. 7 : фот.
Ліцей № 25 було засновано 1919-го як чотирирічну трудову
школу. 2003-го ліцей отримав статус асоційованої школи ЮНЕСКО,
а 2006-го став лауреатом Всеукраїнського конкурсу "100 кращих шкіл
України". Серед його вихованців – відомий учений, академік НАНУ
Володимир Фролькіс, популярний сучасний дитячий письменник та
ілюстратор Кузько Кузякін (Дмитро Кузьменко).
Лук'яненко, О. Перемогу виборов "Театр життя" / Оксана
Лук'яненко // Голос України. - 2019. - N 221 (19 лист.). - С. 11 : фот.
Команда "MIX" Новоград-Волинського ліцею № 11 виборола
перемогу у Всеукраїнському освітньому проекті "Відкривай
Україну". Команда переможців розробила проект "Театр життя" –
сучасну версію соціального театру, який ставитиме вистави на гострі,
актуальні теми.
Матат, Д. Пріоритет – робота у команді / Дарина Матат // Освіта

України. - 2019. - N 28 (15 лип.). - С. 10 : фот. кольор.
Мова йде про навчальний заклад у м. Житомирі – це КЗ
«Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей»
Житомирської обласної ради, про який розповідає директор цього
закладу Людмила Віталіївна Корінна.
Рильський, М. Світ живого відкрився школярам : три дні відкритих
дверей, які докорінно змінили ставлення до біодовкілля та професії
аграрія у підлітків з батьківщини Максима Рильського / Максим
Рильський // Слово просвіти. - 2019. - N 49 (5-11 груд.). - С. 2 : фот. (Суспільство).
Школа імені Максима Рильського в селі Романівка
Попільнянського району на Житомирщині стала учасником програми
соціальних інвестицій «Україна – житниця майбутнього» від
міжнародної компанії «Байєр».

Мистецьке життя
Вадим Крищенко - лауреат! // Слово просвіти. - 2019. - N 51 (19-25
груд.). - С. 1 : портр.
В Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України (м.
Київ) відбулося вручення премії імені Богдана Хмельницького за
краще висвітлення військової тематики у творах літератури та
мистецтва у 2019 році. Лауреатом цієї премії став наш земляк,
відомий поет-пісняр Вадим Крищенко в номінації «Музичні твори
військової тематики».
Десятерик, Д. Корона «Дня» - кінорежисеру Валентину Васяновичу :
як завойовнику Венеції / Дмитро Десятерик // День. - 2019. –
N 238/239 (27-28 груд.). - С. 13 : портр.
Валентин Васянович перший український режисер, якому
вдалося завоювати нагороду на Венеційському фестивалі за фільм
«Атлантида», причому одразу – головний приз у паралельному
конкурсі Orizzonti. Валентин Васянович народився в м. Житомир.
Десятерик, Д. Фільми, якими можна пишатися : підсумки 2019 року
в українському кіні / Дмитро Десятерик // День. - 2019. - N 235/236
(20-21 груд.). - С. 16-17. - (Культура).
За підсумками 2019 року в українському кіно, серед 10
відібраних фільмів – фільм «Атлантида», нашого режисера-земляка
Валентина Васяновича.

Домбровський, В. В Україні відбудеться фестиваль присвячений
Бальзаку / Валентин Домбровський // Літературна Україна. - 2019. - N
12 (23 берез.). - С. 3 : фот.
У Києві до 220-річчя з дня народження Оноре де Бальзака
презентували масштабний фестиваль Balzac Fest, який охопить
українські міста, які відвідав Бальзак під час своїх подорожей
Україною: м. Київ, м. Житомир, м. Бердичів та с. Верхівня.
Лісецький, С. Микола Гордійчук – великий дослідник української
музики / Степан Лісецький // Культура і життя. - 2019. - N 18/20 (17
трав.). - С. 6 : фот.
У музично-культурному процесі другої половини XX ст. в
Україні музикознавча діяльність Миколи Гордійчука посіла одне з
центральних місць. Цей матеріал є ювілейно-підсумковий (його
присвячено 100-річчю з дня народження М. Гордійчука). Народився
Микола Максимович Гордійчук, відомий музикознавець, у селі
Чорнорудка Ружинського району.
Лісецький, С. Микола Гордійчук і українське музикознавство : він
прагнув стежити за новими творами молодих, відгукуватися на
прем'єри опер, балетів, хорових концертів / Степан Лісецький // Уряд.
кур'єр. - 2019. - N 128 (10 лип.). - С. 6 : фот.
Микола Максимович Гордійчук увійшов в історію української
музикознавчої науки другої половини XX століття як одна із
найвизначніших постатей, що активно і невтомно працювали майже
півстоліття поспіль. Професійна царина його діяльності – теоретичне
та історичне музикознавство.
Лобачова, Л. «Моя душа ніколи не забуде» / Людмила Лобачова //
Голос України. - 2019. - N 127 (10 лип.). - С. 7.
У Житомирі в обласному літературному музеї відкрилася
персональна виставка витинанок Галини Ямчинської «Моя душа
ніколи не забуде». Галина Володимирівна – заслужена працівниця
культури України, майстриня народної творчості, доцент кафедри
мистецьких дисциплін і методик навчання Житомирського
державного університету імені І. Франка.
Лук'яненко, О. Матері, сильні духом / Оксана Лук'яненко // Голос
України. - 2019. - N 247 (21 груд.). - С. 12 : портр.
Виставку світлин художньо-мистецького проекту «Ми – мами»
презентували в Домі української культури у Житомирі. Проект

започаткувала громадська спілка «Дім Ветерана» за підтримки
неурядової організації «Stabilization Support Services» (Канада) і
посольства Великої Британії в Україні в рамках програми «Радник»
для вшанування матерів та їхніх синів – Героїв України, які загинули
під час війни на сході країни. Організатори планують презентувати
проект у всіх містах України.
Лук'яненко, О. Мати князя Володимира постала у камені / Оксана
Лук'яненко // Голос України. - 2019. - N 200 (19 жовт.). - С. 6.
Пам'ятник Малуші – доньці древлянського князя Мала, матері
великого князя Київського Володимира Святославовича – урочисто
відкрили у парку культури та відпочинку м. Малин. Автор
пам'ятника, коростишівський скульптор, заслужений художник
України Віталій Рожик. Пам'ятник Малуші, який став справжньою
окрасою парку, місто отримало від автора у подарунок.
Лук'яненко, О. Мистецтво без меж / Оксана Лук'яненко // Голос
України. - 2019. - N 188 (2 жовт.). - С. 6 : фот.
Уже втретє відбувся в обласному центрі фестиваль толерантного
ставлення до людей з інвалідністю «Мистецтво без меж»,
організований ГО «Я – мама» за підтримки міської ради. На
фестивалі виступали творчі колективи: дитяча хорова студія
«Струмочок» з дітьми, які мають вади слуху. Вони співали жестами.
Також виступали танцювальні колективи та юна зірка «Голосу
країни» Магдалена Паскар.
Лук'яненко, О. Про Олевську республіку розкаже документальна
стрічка / Оксана Лук'яненко // Голос України. - 2019. - N 220 (16
лист.). - С. 7 : фот.
В Олевську відбулися зйомки документального фільмудослідження під робочою назвою «Тарас Бульба-Боровець та його
Поліська Січ».
«Пісенний Спас-2019» підбиває підсумки // Культура і життя. 2019. - N 34/35 (30 серп.). - С. 4 : фот. кольор.
В м. Житомирі відбувся V Міжнародний фестиваль мистецтв
«Пісенний Спас» імені Володимира Шинкарука.

Преса
Шпак, В. Дежа вю на журналістському полі : 100 років газеті

«Житомирщина» / Віктор Шпак // Уряд. кур'єр. - 2019. - N 46 (7
берез.). - С. 7.
Історія газети «Житомирщина», днем народження якої вважають
17 березня 1919 року.

Музеї
Магнетизм малих міст // Уряд. кур'єр. - 2019. - N 236 (7 груд.). - С.
16 : фот. - (Внутрішній туризм).
Ознайомлення з історичною спадщиною м. Бердичева. Мова йде
про музей Джозефа Конрада, костел святої Варвари, фортецюмонастир кармелітів босих та музей єврейства м. Бердичева.
Тимошик, М. Про три феномени / Микола Тимошик // Слово
просвіти. - 2019. - N 28 (11-17 лип.). - С. 9 : фот.
Інформація про одного із сильних феноменів Павла Мовчана як
державника та громадського діяча. Діло Мовчана в Брусилові – то не
лише урочисті церемонії. Частинкою його життя став і воістину
відвойований у місцевої влади перший в Україні музей Івана Огієнка.
Павло Мовчан – голова Комітету у справах премії імені Івана
Огієнка.
Шпак, В. Ровесник незалежності. Житомирський Музей
космонавтики почався з увічнення пам'яті творця перших зорельотів
людства Сергія Корольова / Віктор Шпак // Уряд. кур'єр. - 2019. - N
71 (12 квіт.). - С. 6 : фот. - (Музейні історії).
Історія Житомирського музею космонавтики ім. С. П. Корольова
(1987-2019).

Літературне життя
Бельман, С. До нього не була прихильна доля: до 160-річчя ШоломАлейхема / Семен Бельман // Єврейські вісті. - 2019. - N 3 (берез.). С. 4-5 : фот.
Шолом-Алейхем (1859-1916), справжнє ім'я Рабінович Шолом
Нохумович, видатний єврейський прозаїк, драматург. В 80-90-х роках
ХІХ століття часто бував у Бердичеві і Житомирі.
Василенко, М. Від «Проросту» до «Чуднівських персоналій»: обрії
Анатолія Сірика – до крайносвіття йти завзято і затято / Михайло
Василенко // Голос України. - 2019. - N 241 (14 груд.). - С. 14 : портр.

- (Культура).
Літературна творчість Анатолія Силовича Сірика.
Васильчук, В. «Літературну Україну» - кожній бібліотеці: цікаво й
змістовно пройшли чергові збори Житомир. обл. орг. НСПУ / Віктор
Васильчук // Літературна Україна. - 2019. - N 25/26 (27 лип.).- С. 2 :
фот.
Збори Житомирської обласної організації НСПУ. Рекомендації по
передплаті газети «Літературна Україна» громадським організаціям
та бібліотекам регіону.
Васильчук, В. Ювілей відомого народознавця : До 80-річчя Василя
Скуратівського / Віктор Васильчук // Літературна Україна. - 2019. - N
29/30 (17 серп.). - С. 5 : фот.
В жовтні 2008 року Малинській районній бібліотеці присвоєно
ім'я Василя Скуратівського, а 2019-й рік у районі проголошено роком
земляка, письменника і народознавця, фольклориста Василя
Тимофійовича Скуратівського.
Виступ голови НСПУ М. Сидоржевського на засіданні правління
НСПУ 31.10.2019 // Літературна Україна. - 2019. - N 43/44 (23 лист.). С. 2-3 : портр. – (У спілці).
Відбулись збори правління НСПУ // Літературна Україна. - 2019. N 43/44 (23 лист.). - С. 5 : фот. – (У спілці).
За результатами роботи зборів правління НСПУ до лав НСПУ
прийняті Жайворон Михайло Микитович та Ярмолюк Наталія
Миколаївна з Житомирської області.
Кушнірук, О. Джерелознавчі шляхи Івана Лисенка – «Енциклопедія
української пісні» : рецензія / Ольга Кушнірук // Слово просвіти. –
2019. - N 49 (5-11 груд.). - С. 5 : фот. – (Спадщина).
Рецензія на книгу Івана Лисенка «Енциклопедія української
пісні». Це друге її видання, майже удвічі більше за обсягом від
попереднього, оприлюдненого два роки тому, значно доповнене і
вдосконалене автором.
Лук'яненко, О. «Голос України» нагородив поетів / Оксана
Лук'яненко ; фото надано Світланою Соболевською // Голос України.
- 2019. - N 237(11 груд.). - С. 8 : фот. кольор.
У Житомирському обласному літературному музеї вдруге

відбувся літературний конкурс «Житомир TEN».
Лук'яненко, О. У Сингаях знову «А льон цвіте...» / Оксана
Лук'яненко // Голос України. - 2019. - N 133 (17 лип.). - С. 6.
95-річчя свого відомого земляка – поета Василя Юхимовича
відзначили шанувальники його творчості в Коростенському районі.
Лук'яненко, О. Фундатор премії – авторка «Голосу України» /
Оксана Лук'яненко // Голос України. - 2019. - N 186 (28 верес.). - С. 6 :
фот.
На літературний фестиваль «Слово», який відбувся у рамках Дня
міста в обласній науковій бібліотеці імені О. Ольжича, приїхали
письменники та видавці зі Львова, Києва та інших міст України.
Вручили на фестивалі й щорічну літературно-мистецьку премію ім.
Юрія Гудзя. ЇЇ отримали житомирський письменник, учасник АТО
Григорій Цимбалюк та поет-пісняр Костянтин Гулюк. Фундатором
премії стала Марія Хімич – житомирська письменниця і журналіст,
авторка «Голосу України».
Натикач, Л. Від вогню і меча рятувала вишиванка / Людмила
Натикач // Голос України. - 2019. - N 146 (3 серп.). - С. 10.
Із нагоди 170-ліття від дня народження Ольги Петрівни Косач –
Олени Пчілки – в Новограді-Волинському в музеї Лесі Українки
презентовано нову книжку Миколи та Галини Марцинюків
«Вишивальні взори Житомирського Полісся: з глибини тисячоліть».
Натикач, Л. Світло, скроплене сльозами / Людмила Натикач // Голос
України. - 2019. - N 125 (6 лип.). - С. 9.
Презентація 26-го числа журналу «Світло спілкування» відбулося
в актовій залі обласної наукової бібліотеки. А день вибрали з огляду
на те, що 84 роки тому з'явився на світ наш відомий земляк,
письменник, шестдесятник, член Всеукраїнського братства
політичних в'язнів і репресованих, почесний громадянин Житомира
Євген Концевич.
Онищенко, Н. Валерій Шевчук без Нобеля... / Надія Онищенко //
Слово просвіти. - 2019. - N 39 (26 верес.- 2 жовт.). - С. 8 : фот.
80-річчя Валерія Шевчука стало приводом для літературознавців,
поціновувачів його творчості до аналізу української літератури як
самобутнього естетичного феномену. Валерій Олександрович
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