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Органи влади і культура 
 
1. Черкащина : культура і суспільство / [упоряд. О. О. Шабатін ; 

ред. Т. М. Федорова]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., [2018?]. – 53 с. : іл. 
 

*   *   * 
 

2. Бібліотека. Книга. Читач. // Драбівщина. – 2019. – 4 січ. (№ 2). – 
С. 3. 

Завдяки турботі відділу культури Драбівської РДА бібліотека 
змогла придбати вражаючу кількість прекрасних книг – 515 прим. на 
суму 59 000 грн. 

3. Довгопола, В. Чому не було Різдвяного концерту в районному 
будинку культури / В. Довгопола // Надросся. – 2019. – 17 січ. (№ 3). – 
С. 3. 

Матеріал із сесії Корсунь-Шевченківської районної ради про на-
дання в оренду приміщення районного будинку культури. 

4. Дяглюк, О. «Ода Черкащині» : відзначили 65-річчя створення об-
ласті / О. Дяглюк // Вісн. Городищини. – 2019. – 4 лют. (№ 5). – С. 1. 

В обласній філармонії відбулися урочистості за участю керівників 
області, заслужених працівників різних галузей, депутатів обласної та 
місцевих рад, керівників райдержадміністрацій і районних рад та інших. 

5. Жива краса пісень «Журавки» // Драбівщина. – 2019. – 8 берез. 
(№ 11). – С. 2. 

В читальній залі районної бібліотеки відбулося літературно-му-
зичне свято, присвячене ювілею створення жіночого ансамблю «Жура-
вка». Почесні гості свята – голова районної ради Дзега В. Д., заступник 
голови райдержадміністрації Рудик Л. М., начальник відділу культури 
Орел С. І. 

6. З театром покінчать до кінця наступного року // Нова Молодь 
Черкащини. – 2019. – 6 берез. (№ 10). – С. 3. 

На прес-конференції голова Черкаської ОДА О. Вельбівець про ос-
таточну дату завершення робіт – 2020 рік. 
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7. Козієнко, С. Відзначено учасників конкурсу «Уманська коляда – 
2019» / С. Козієнко // Уман. зоря. – 2019. – 22 лют. (№ 8). – С. 5. 

В приміщенні художнього музею відбулась церемонія нагоро-
дження учасників конкурсу «Уманська коляда – 2019», який четвертий 
рік поспіль організує відділ культури міської ради при підтримці очіль-
ника міста О. Цебрія. 

8. Таран, В. Село живе, живе культура / В. Таран // Колос. – 2019. – 
7 лют. (№ 6). – С. 2. 

Пріоритетним напрямком Тальнівської районної влади є галузь 
культури. Участь РБК в житті громади. 

9. Рогова, І. У музичній школі, як у бідняцькій хаті / І. Рогова // Ко-
лос. – 2019. – 10 січ. (№ 2). – С. 3. 

Викладачі Тальнівської музичної школи зібрали прес-конференцію, 
щоб привернути увагу влади до своїх проблем. 

10. Харишук, В. Жорстка правда сьогодення – поетичним рядком 
/ В. Харишук // Уман. зоря. – 2019. – 8 лют. (№ 9). – С. 8. 

Спеціалісти районної бібліотеки за ініціативи громадського ак-
тивіста П. Грігорея та підтримки голови Уманської районної ради 
О. Супрунець провели презентацію збірки Сергія Тихолоза «Пребудь, 
моя Вкраїнонько, пребудь!..». 
 

В бібліотеках області 
 
11. Кловак, Г. Соборна мати, Україна, одна для всіх, як оберіг 

/ Г. Кловак // Маньків. новини. – 2019. – 31 січ. (№ 5). – С. 4. 
З нагоди 100-го ювілею Соборності України у Вікторівській сіль-

ській бібліотеці спільно з працівниками будинку культури проведено ві-
део-урок. 

12. Конкурси, флешмоби та вікторини у Руськополянській біб-
ліотеці // Сіл. обрії. – 2019. – 3 квіт. (№ 14). – С. 12. 

Традиційно в Україні навесні проходить Всеукраїнський тиждень 
дитячого читання. 
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13. Лебеденко, Н. Передай книгу захиснику / Н. Лебеденко // Чиги-
рин. вісті. – 2019. – 29 берез. (№ 13). – С. 3. 

Чигиринці збирають книги для фронтових бібліотек в рамках спі-
льного проекту ГО «Лад» та Чигиринської централізованої бібліотеч-
ної системи. 

14. Мороз, С. «А життя не повторить ніхто з нас на біс» / С. Мороз 
// Колос. – 2019. – 14 берез. (№ 11). – С. 8. 

Презентація книги К. Білан із Мошурова з таким філософським 
змістом відбулася в районній бібліотеці. Це – літопис про рідний край, 
про людей Мошурова та Гордашівки. 

15. Мороз, С. Благословенна грамота / С. Мороз // Колос. – 2019. – 
7 лют. (№ 6). – С. 3. 

Темою розмови в клубі «Розрада» (Тальнівська районна бібліо-
тека) став Томос. 

16. Очеретяна, Л. Молодіжним просторам у бібліотеках бути 
/ Л. Очеретяна, Т. Канівець // Вісн. Городищини. – 2019. – 1 берез (№ 9). – 
С. 1, 2. 

Саме такий простір, на вимогу часу, було створено на базі біблі-
отеки Хлистунівського центру культури та дозвілля. 

17. У бібліотеці Моринської громади відкриють фітнес-зал 
// Нова Доба. – 2019. – 20 берез. (№ 12). – С. 5. 

Поєднання можливостей для інтелектуального та фізичного ро-
звитку зробить бібліотеку осучасненим центром життя громади. 

18. У Кичинцях створили дискусійний кіноклуб // Надросся. – 
2019. – 7 лют. (№ 6). – С. 4. 

Тепле приміщення сільської бібліотеки, телевізор, DVD-
програвач – це невеликі ресурси, з яких розпочав роботу кіноклуб «Сві-
тло». 

 
Музейна справа 

 
19. Гай, Т. Вікно у світ прекрасного / Т. Гай // Уман. зоря. – 2019. – 

15 берез. (№ 11). – С. 8. 
Уманській картинній галереї – 45. 



6 
 

20. Джулай, Т. Більше сотні художніх виставок / Т. Джулай // Тру-
дова слава. – 2019. – 11 січ. (№ 2). – С. 4. 

Картинна галерея Кам’янського державного історико-культур-
ного заповідника відзначила 25-річний ювілей діяльності. 

21. Дмитриєнко, О. Завітайте на Тарасову садибу / О. Дмитриє-
нко // Шевченків край. – 2019. – 1 лют. (№ 8/9). – С. 3. 

До 80-річчя літературно-меморіального музею Тараса Шевченка 
в с. Шевченкове. 

22. Журавленко, М. «Перша ластівка» та завершальний етап роз-
будови дендропарку «Софіївка» / М. Журавленко // Уман. зоря. – 2019. – 
11 січ. (№ 2). – С. 1. 

У місті Умань завершується реалізація проекту із розбудови та 
розширення оглядових меж дендропарку «Софіївка». 

23. Козієнко, С. «Чужі війни : доблесть і трагедія» / С. Козієнко 
// Уман. зоря. – 2019. – 22 лют. (№ 8). – С. 5. 

В Уманському краєзнавчому музеї відбулась презентація виста-
вки, присвячена 30-ій річниці виведення радянських військ з Афганіс-
тану. 

24. Лазуренко, В. Ювілей 30-річчя НІКЗ «Чигирин» / В. Лазуренко 
// Чигирин. вісті. – 2019. – 15 берез. (№ 11). – С. 5. 

Подія національного значення. 
25. Людний, Ф. «Музей – сенс мого життя» / Ф. Людний // Трудова 

слава. – 2019. – 11 січ. (№ 2). – С. 10. 
Галина Михайлівна Таран – директор Кам’янського державного іс-

торико-культурного заповідника, святкує ювілей – 65 років. 
26. Осипенко, О. Розмаїття талантів / О. Осипенко // Вісн. Городи-

щини. – 2019. – 22 берез. (№ 12). – С. 8. 
У музеї С. С. Гулака-Артемовського відбулася зустріч із майст-

рами декоративно-прикладного мистецтва, на яку завітали учні Горо-
дищенської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2. 

27. Осипенко, О. Чистого звуку володар / О. Осипенко // Вісн. Го-
родищини. – 2019. – 1 берез. (№ 9). – С. 8. 

Із нагоди 206-ї річниці від дня народження С. С. Гулака-Артемов-
ського в музеї його імені відбулися гостини. В музей завітали нащадки 
славного роду Гулаків. 
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27 а. Польські міста : як їх бачить подружжя фотомитців Кар-
насевичів // Черкас. край. – 2019. – 23 січ. (№ 4). – С. 16. 

Черкаський художній музей спільно з посольством Республіки 
Польща в Україні та Польським культурним центром ім. Кароля Шима-
новського (м. Черкаси) презентували фотовиставку, присвячену 100-
річчю Незалежності Польщі. 

28. Соколовська, Л. Іван Фізер уперше представив свій живопис 
/ Л. Соколовська // Черкас. край. – 2019. – 13 берез. (№ 11). – С. 4. 

Виставка етюдів у Черкаському художньому музеї. 
29. У заповіднику відкрили фотовиставку польських авторів 

// Нова Доба. – 2019. – 28 лют. (№ 9). – С. 4. 
У літературно-меморіальному музеї О. Пушкіна і П. Чайковського 

Кам’янського заповідника відбулася презентація фотовиставки поль-
ських авторів М. і Є. Карнасевич – «Польща і поляки на зламі століть». 

30. У Мошнах декламували вірші Тараса Шевченка // Нова 
Доба. – 2019. – 28 лют. (№ 9). – С. 4. 

До ювілею Великого Кобзаря в музеї Т. Шевченка в с. Мошни від-
бувся районний конкурс читців, присвячений 205-й річниці від дня наро-
дження поета «Уклін тобі, Великий наш Пророче». 

 
Театрально-концертне життя 

 
31. Грабовецька, І. «Жив-був пес» на Надточаївській сцені / І. Гра-

бовецька // Шполян. вісті. – 2019. – 17 січ. (№ 3). – С. 7. 
Прем’єра п’єси за мотивами мультфільму народного аматор-

ського драматичного колективу Надточаївського сільського будинку 
культури. 

32. Калиновська, Т. Вечір пам’яті Василя Симоненка об’єднав по-
коління / Т. Калиновська // Черкас. край. – 2019. – 16 січ. (№ 3). – С. 6. 

Літературно-мистецький вечір «Чуття великої любові» у облас-
ній філармонії. 

33. Світайло, Ю. Життя на сцені і поза нею / Ю. Світайло // Нова 
Доба. – 2019. – 27 берез. (№ 13). – С. 1, 10. 

Минуле й сьогодення черкаських театрів. 
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34. Соколовська, Л. Щось давно ми не чули Моцарта… / Л. Соко-
ловська, Л. Лісова // Голос України. – 2019. – 16 лют. (№ 32). – С. 10. 

Про симфонічний оркестр Черкаської філармонії і його керівника 
О. Дяченка. 

35. Усенко, Н. Худяковські актори розповіли, чому не бояться теа-
тральної сцени / Н. Усенко // Сіл. обрії. – 2019. – 27 берез. (№ 13). – С. 7. 

Худяковські театрали готуються здивувати своїх глядачів но-
вою постановкою «Сватання на Гончарівці». 

36. Чос, В. Відбувся мистецький конкурс пам’яті Гулака-Артемов-
ського / В. Чос // Нова Доба. – 2019. – 7 берез. (№ 10). – С. 5. 

В концертній залі Городищенської школи мистецтв відбувся 
гала-концерт переможців VIII Відкритого районного конкурсу-фести-
валю дитячого, юнацького і молодіжного мистецтва. 

 
Культурно-мистецькі події регіону 

 
37. Андрійченко, В. Різдвяні зустрічі у Благодатному / В. Андрійче-

нко // Черкас. край. – 2019. – 16 січ. (№ 3). – С. 4. 
Це перша «Різдвяна зустріч», організована з ініціативи обласного 

центру народної творчості (керівник – Наталія Сайченко). 
38. Горенко, В. «Гайдамаки» – лауреати премії імені Миколи Не-

годи – Анатолія Пашкевича / В. Горенко // Шполян. вісті. – 2019. – 14 лют. 
(№ 7). – С. 7. 

Премія заснована Черкаським обласним відділення Українського 
фонду культури спільно з обласною організацією національної спілки пи-
сьменників України та обласним відділенням Української музичної спі-
лки. 

39. Гоєнко, Т. Ти колиска нашого Тараса – чарівна черкаська сто-
рона / Т. Гоєнко // Маньків. новини. – 2019. – 28 лют. (№ 9). – С. 4. 

Захід до ювілею Черкаської області у Вікторівському будинку ку-
льтури. 

40. З давніх-давен славилася Україна піснями // Драбівщина. – 
2019. – 8 берез. (№ 11). – С. 3. 

Районний конкурс-огляд «Таланти твої, Драбівщино» розпоча-
вся. 
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41. Кавун, В. Танець – це мистецтво, талант і красиве видовище 
/ В. Кавун // Вісн. Золотоніщини. – 2019. – 7 лют. (№ 6). – С. 1, 5. 

Юні танцюристи Золотоніщини взяли участь у новому творчому 
проекті – відкритому районному фестиивалі-конкурсі дитячої хореог-
рафічної творчості «Феєрія танцю – 2019». 

42. Коваленко, Н. Сузір’я талантів «Мистецького дивокраю» 
/ Н. Коваленко // Вісн. Золотоніщини. – 2019. – 28 берез. (№ 13). – С. 5. 

Другий етап районного фестивалю-конкурсу дитячої художньої 
творчості «Мистецький дивокрай Черкащини» у районному будинку ку-
льтури. 

43. Котик, В. Музичному мистецтву діти Бузівської громади навча-
тимуться у власній школі / В. Котик // Жашківщина. – 2019. – 25 січ. 
(№ 7/8). – С. 3. 

В Бузівці запрацювала школа мистецтв «Гармонія». 
44. Кутіщева, Н. Чорнобаївщина гідно відзначила День Соборності 

України / Н. Кутіщева // Світлий шлях. – 2019. – 24 січ. (№ 4). – С. 2. 
Кращі аматори художньої самодіяльності району, викладачі, ви-

хованці школи мистецтв, ЦДЮТ, учнівська молодь подарували присут-
нім приємні миті високого мистецтва. 

45. Літні студенти з Балаклеї говорили про видатних діячів 
краю // Нова Доба. – 2019. – 28лют. (№ 9). – С. 5. 

Університет третього віку «Осіннє золото» діє в селі Балаклея 
(Смілянщина). 

46. Марчик, О. У школі мистецтв відкрили новий танцювальний 
клас / О. Марчик // Надросся. – 2019. – 7 лют. (№ 6). – С. 2. 

На другому поверсі Корсунь-Шевченківської школи мистецтв 
імені К. Стеценка відкрили новий клас для хореографії – сучасний, світ-
лий і просторий. 

47. Нікітенко, Л. Єдині краса й історія : черкаські майстрині вишили 
рушник довжиною 22 метри… / Л. Нікітенко // Україна молода. – 2019. – 
29 січ. (№ 10). – С. 13. 

«Рушник черкаської єдності» – найдовший в Україні. 
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48. Мороз, С. Творчим людям потрібна підтримка / С. Мороз // Ко-
лос. – 2019. – 31 січ. (№ 5). – С. 2. 

Директор Тальнівського РБК про роботу закладу культури, про 
проблеми, особливо на селі, які заважають роботі. 

49. Свіщенко, В. «Ласкаво просимо» святкує ювілей / В. Свіщенко 
// Трибуна хлібороба. – 2019. – 31 січ. (№ 5). – С. 4. 

30 років творчої діяльності Народного ансамблю української пісні 
під керівництвом Р. Ковбасюк (м. Христинівка). 

50. Святелик, Н. «Доторкнись до душі свого народу» / Н. Святелик 
// Трибуна хлібороба. – 2019. – 14 берез. (№ 11). – С. 5. 

Доброю традицією стало щорічне проведення на Христинівщині 
районного огляду-конкурсу художньої самодіяльності серед сільських 
клубних установ. 

51. Семенюк, В. Будинок культури в Топильній : друге дихання 
/ В. Семенюк // Шполян. вісті. – 2019. – 14 лют. (№ 7). – С. 7. 

Ремонтні роботи за кошти сільського бюджету. 
52. Семенюк, В. Районний фестиваль готується до старту / В. Се-

менюк // Шполян. вісті. – 2019. – 14 лют. (№ 7). – С. 7. 
В районі стартує районний фестиваль народної творчості і ама-

торського мистецтва «Шполянщина – серце України». 
53. Сотніченко, К. Подібнянські вечорниці / К. Сотніченко // Мань-

ків. новини. – 2019. – 17 січ. (№ 3). – С. 6. 
В Подібнянському будинку культури не забувають про народні 

звичаї. 
54. У Черкасах започаткували «Чарівні звуки гармоніки» // Чер-

кас. край. – 2019. – 27 лют. (№ 9). – С. 16. 
Дитячий молодіжний фестиваль гармоніки пройшов у Черкась-

кому музичному училищі. 
55. Черній, Т. Відбувся І тур огляду-конкурсу творчих колективів 

Маньківського району в селі Добра / Т. Черній // Маньків. новини. – 2019. – 
7 берез. (№ 10). – С. 4. 

56. Чос, В. Господиня гарна я! / В. Чос // Вісн. Городищини. – 
2019. – 15 берез. (№ 11). – С. 2. 

В Набоківському сільському клубі відбулося свято – конкурсно-ро-
зважальна програма «Українкою я народилася». 



11 
 

57. Чос, В. Уклін та шана Кобзарю / В. Чос // Вісн. Городищини. – 
2019. – 22 берез. (№ 12). – С. 8. 

У залі Городищенської дитячої школи мистецтв відзначили 205-
ліття від дня народження Т. Г. Шевченка. 
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