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1. Про відзначення державними нагодами України : Указ Президента 
України : від 21 січ. 2020 р. № 18/2020. – Режим доступу: 
http://www.president.gov.ua/documents/182020-31869 (дата звернення: 
04.08.2020). – Назва з екрана. 

Своїм Указом від 21 січня 2020 р. «Про відзначення державними 
нагородами України з нагоди Дня Соборності України» Президент України 
присвоїв почесні звання двом черкащанам. 

Відомому художнику Іванові Фізеру присвоєно почесне звання «Народний 
художник України». 

Директору Обласної бібліотеки для дітей Лідії Ушаковій присвоєно 
звання «Заслужений працівник культури України». 

2. Очільник ОДА відвідав обласні заклади культури [Електронний 
ресурс] : [ознайомлення з діяльністю обласної бібліотеки для дітей, наукової 
бібліотеки імені Тараса Шевченка, обласного краєзнавчого музею, музичного 
коледжу ім. С. С. Гулака-Артемовського та обласної філармонії] // Прочерк : 
[сайт]. – Електрон. дані. – Назва з екрана. Дата публікації: 16.06.2020. 

 
*   *   * 

 
3. Білецький, Ф. Звенигородщина віддала шану Тарасу Шевченку 

/ Ф. Білецький // Черкас. край. – 2020. – 11 берез. (№ 11). – С. 1, 2. 
Святкові заходи в Моринцях. 
4. В партнерстві з Чигиринською міською радою НІКЗ «Чигирин» 

відкрили інтерактивний туристичний маршрут // Чигирин. вісті. – 2020. – 26 
черв. (№ 26). – С. 9. 

Відбулася презентація цього унікального проекту. 
5. 28 червня відновлює роботу літній кінотеатр // Колос. – 2020. – 25 черв. 

(№ 26). – С. 1. 
Начальник відділу культури Маньківської міської ради Л. Старовойтова 

розповіла, що вони взялися за цю справу із власної ініціативи за спонсорські 
кошти. 

6. Дивовижна країна мистецтв // Драбівщина. – 2020. – 27 берез. 
(№ 13). – С. 3. 

Відповідно до плану роботи Департаменту культури та взаємозв’язків 
з громадськістю Черкаської ОДА, сектору культури молоді та спорту 
Драбівської РДА і Драбівської дитячої школи мистецтв відбулося свято 
«Посвята в юні мистецтвознавці» для учнів першого року навчання. 
  

http://www.president.gov.ua/documents/182020-31869
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7. Калиновська, Т. «Не можемо допустити демонтажу національної 
культури» / Т. Калиновська // Черкас. край. – 2020. – 4 берез. (№ 10). – С. 3. 

Керівники 11 обласних осередків Національних творчих спілок України, 
які діють на Черкащині, підписали колективну заяву до очільників української 
влади з приводу деструктивної діяльності Мінмолодьспорту. 

8. Кирей, Р. Замість бібліотеки на замку – сучасна читальня / Р. Кирей 
// Черкас. край. – 2020. – 29 січ. (№ 5). – С. 4. 

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики міської 
ради С. Воронов про новий рівень роботи бібліотечної системи. 

9. Кравченко, В. Анатолій Лозовий не вписався в команду нових облич 
владної районної верхівки / В. Кравченко // Шполян. вісті. – 2020. – 1 лип. (№ 27). – 
С. 2. 

Критичний матеріал про звільнення керівника сектору культури і 
туризму райдержадміністрації. 

10. Нікітенко, Л. Квіти для Кобзаря : у Каневі вшанували Тараса 
Шевченка : [з нагоди 159-ї річниці з дня перепоховання] / Л. Нікітенко // Україна 
молода. – 2020. – 26 трав. (№ 44). – С. 3. 

11. Нікітенко, В. Презентація книги про садівника Павленка / В. Нікітенко 
// Вісн. Городищини. – 2020. – 20 берез. (№ 12). – С. 2. 

Презентація книги О. Марченко «Павленко Яків Трохимович: садівник і 
підприємець» в читальному залі центральної бібліотеки. Книга вийшла за 
сприяння сектора культури молоді і спорту РДА. 

12. Тясминський, А. Концертні костюми і баян «Заграви» претендує на 
занесення їх до книги рекордів Гіннеса / А. Тясминський // Смілян. обрії. – 2020. – 
15 січ. (№ 3). – С. 15. 

Унікальний творчий колектив потребує уваги міськвиконкому – у 
виконавців старі костюми і не краща ситуація і з баяном. 
 

Заклади культури в умовах карантину 
 
13. Грабовецька, І. Перемоги сигнаївських музикантів / І. Грабовецька 

// Шполян. вісті. – 2020. – 20 трав. (№ 21). – С. 16. 
Участь учнів Сигнаївської дитячої музичної школи імені. І. П. Шульги в 

дистанційних творчих конкурсах. 
14. Долина, А. У мистецьких школах вже працюють дистанційно 

/ А. Долина // Шполян. вісті. – 2020. – 6 трав. (№ 19). – С. 16. 
Викладачі Шполянської школи мистецтв розпочали випробовувати 

дистанційну форму навчання. 
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15. Кирей, Р. Туристські стежки Черкащини стають доступнішими : із 
послабленням карантину відкривають музеї і заповідники / Р. Кирей // Уряд. 
кур’єр. – 2020. – 13 черв. (№ 111). – С. 4. 

16. Коваль, В. Уманські музеї почали туристичний сезон / В. Коваль // Уман. 
зоря. – 2020. – 29 трав. (№ 20). – С. 4. 

Чотири музеї Умані вже приймають відвідувачів у звичному режимі. 
17. Тепер вистави Черкаського академічного обласного 

українського музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка можна 
переглянути онлайн [Електронний ресурс] // Центр черкас. медіа Zmi.ck.ua : 
[сайт]. – 2020. – 27 берез. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 
звернення: 10.04.2020. – http://zmi.ck.ua/tvorchist/teper-vistavi-cherkaskogo-
dramatichnogo-teatru-mojnapereglyanuti-onlayn-vdeo.htm 

18. Фестиваль [нескореної нації] «Холодний Яр» у Суботові [Черкаська 
обл.] перенесено на 2021 рік [через запровадження карантину] / [Електронний 
ресурс] // Україна молода : [інтернет-версія]. – 2020. – 4 квіт. – Назва з екрана. – 
Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.04.2020. – 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/164/145094/ 

 
В бібліотеках області 

 
19. Блискавиця, Л. Зустріч з читачами «Зворотній зв’язок» 

/ Л. Блискавиця // Смілян. обрії. – 2020. – 22 січ. (№ 4). – С. 7. 
Неперевершена зустріч пройшла в бібліотеці імені Олени Журливої. 
20. Вдовиченко, Г. Туристичні стежки Уманщини [Електронний ресурс] 

/ Г. Вдовиченко // Бібліосвіт. – 2019. – № 4. – С. 55–60. – Назва з екрана. – Текст. 
і граф. дані. – Дата звернення: 11.02.2020. – http://profy.4unh.gov.ua/methodikal-
work-of-the-state-library-of-ukraine-foryouth/newsletter-bibliosvit/2019-vip-69-
72/bibliosvit-72-no4-2019r 

Про реалізацію Уманською центральною районною бібліотекою 
(Черкаська обл.) краєзнавчого проєкту «Туристичні стежки Уманщини 
бібліотекою (Черкаська обл.) краєзнавчого проєкту «Туристичні стежки 
Уманщини». 

21. Власенко, Н. У Новодмитрівській бібліотеці – як у музеї / Н. Власенко 
// Вісн. Золотоніщини. – 2020. – 12 берез. (№ 11). – С. 4. 

Виставка вишивок новодмитрівчанки Галини Костогриз у бібліотеці. 
22. «Велике переселення» або для чого звільняють приміщення 

бібліотеки? // Шполян. вісті. – 2020. – 19 лют. (№ 8). – С. 5. 
Критичний матеріал. 

http://zmi.ck.ua/tvorchist/teper-vistavi-cherkaskogo-dramatichnogo-teatru-mojnapereglyanuti-onlayn-vdeo.htm
http://zmi.ck.ua/tvorchist/teper-vistavi-cherkaskogo-dramatichnogo-teatru-mojnapereglyanuti-onlayn-vdeo.htm
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/164/145094/
http://profy.4unh.gov.ua/methodikal-work-of-the-state-library-of-ukraine-foryouth/newsletter-bibliosvit/2019-vip-69-72/bibliosvit-72-no4-2019r
http://profy.4unh.gov.ua/methodikal-work-of-the-state-library-of-ukraine-foryouth/newsletter-bibliosvit/2019-vip-69-72/bibliosvit-72-no4-2019r
http://profy.4unh.gov.ua/methodikal-work-of-the-state-library-of-ukraine-foryouth/newsletter-bibliosvit/2019-vip-69-72/bibliosvit-72-no4-2019r
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23. Вовк, Н. Вони закрили нас крилами / Н. Вовк // Трибуна хлібороба. – 
2020. – 27 лют. (№ 9). – С. 4. 

Низка заходів, присвячених героїчним подіям Революції гідності у 
читальній залі Христинівської районної бібліотеки для дітей. 

24. Гриценко, О. Пером і плугом прагне змінювати світ / О. Гриценко 
// Шполян. вісті. – 2020. – 4 берез. (№ 10). – С. 16. 

Відбулося засідання Клубу чаю у читальному залі центральної районної 
бібліотеки – письменник Сергій Ткаченко презентував нову збірку поезій 
«Поважчали слова». 

25. Коваленко, Н. Живий у слові поміж нас / Н. Коваленко // Вісн. 
Золотоніщини. – 2020. – 23 січ. (№ 4). – С. 4. 

У районній бібліотеці пройшла творча зустріч, присвячена світлій 
пам’яті Івана Семеновича Дробного. 

26. Коваленко, Н. Коли душі торкнеться слово / Н. Коваленко // Вісн. 
Золотоніщини. – 2020. – 27 лют. (№ 9). – С. 4. 

Презентація збірки А. Скрипніка «Нам спокою минуле не дає» у районній 
бібліотеці для дорослих та дітей. 

27. Нікітенко, Л. Незатоплена пам’ять : у публічній бібліотеці у Чигирині 
[Черкас. обл.] презентували книгу Н. Чигирик «Загублені села» [Електронний 
ресурс] / Л. Нікітенко // Україна молода : [інтернет-версія]. – 2020. – 12 лют. 
(№ 16). – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.02.2020. – 
http:/www.umoloda.kiev.ua/number/3565/164/143228/ 

28. Нікітенко, Л. У Черкаській обласній бібліотеці згадували родину 
Симиренків, яка розбудувала Україну [Електронний ресурс] / Л. Нікітенко 
// Україна молода : [інтернет-версія]. – 2020. – 28-29 лют. (№ 23). – Назва з 
екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 04.03.2020. – 
http://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/143849/ 

Про засідання краєзнавчого клубу «Моя Черкащина» на тему 
«Симиренки: феномен одного роду» у Черкаській ОУНБ ім. Тараса Шевченка. 

29. «Подаруйте своїм книгам друге життя!» / Вечірні Черкаси. – 2020. – 
19 лют. (№ 8). – С. 4. 

Народний депутат України Сергій Рудик започаткував флешмоб із 
дарування книг бібліотекам. 

30. Танасійчук, Л. «Вся надія була на тебе, солдате!» / Л. Танасійчук 
// Трибуна хлібороба. – 2020. – 18 черв. (№ 24). – С. 2. 

Про трагічну сторінку в історії України розповідають книжкові 
виставки, підготовлені в бібліотеках Христинівської ЦБС. 
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31. Чупряк, Л. Бібліотека для молоді [Електронний ресурс] / Л. Чупряк 
// Бібліосвіт. – 2019. – № 2. – С. 6–10. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 
Дата звернення: 11.02.2020. – http://profy.4unh.gov.ua/methodikal-work-of-the-
state-library-of-ukraine-foryouth/newsletter-bibliosvit/2019-vip-69-72/bibliosvit-
70no1-2019 

Досвід роботи Уманської міської ЦБС (Черкаська обл.). 
32. Шумовська, Р. У дружбі – єднання [Електронний ресурс] 

/ Р. Шумовська // Бібліосвіт. – 2019. – № 4. – С. 65–70. – Назва з екрана. – Текст. і 
граф. дані. – Дата звернення: 11.02.2020. – http://profy.4unh.gov.ua/methodikal-
work-of-the-state-library-of-ukraine-foryouth/newsletter-bibliosvit/2019-vip-69-
72/bibliosvit-72no4-2019r 

Про співпрацю Христинівської районної ЦБС (Черкаська обл.) і 
Мангушської ЦБС (Донецька обл.). 
 

Музейна справа 
 
33. Андрійченко, В. Презентували книгу про собор, що в центрі 

Золотоноші / В. Андрійченко // Черкас. край. – 2020. – 1 січ. (№ 1). – С. 3. 
Історико-художній нарис «Храм при дорогі» презентували у 

Золотоніському краєзнавчому музеї імені Михайла Пономаренка. 
34. Басиста, Н. Містичний Тибет на світлинах канівського мандрівника 

/ Н. Басиста // Дніпрова зірка. – 2020. – 5 берез. (№ 19/20). – С. 6. 
У науково-дослідному відділі «Історико-краєзнавчих досліджень» музею 

народного декоративного мистецтва Шевченківського національного 
заповідника відкрито виставку викладача Канівського коледжу культури 
Тимура Селезньова «Подорож до Тибету». 

35. Власенко, Т. Вони бережуть історію, а невідоме роблять відомим 
/ Т. Власенко // Колос. – 2020. – 14 трав. (№ 20). – С. 3. 

Тальнівський музей історії. 
36. Діденко, Я. Воотчу повернутися в минуле / Я. Діденко, О. Трощинська 

// Чигирин. вісті. – 2020. – 22 трав. (№ 21). – С. 8. 
Національний історико-культурний заповідник реалізує проєкт 

«Чигирин. Прогулянка старим містом». 
37. Пащенко, Л. Душа митця бринить у слові / Л. Пащенко // Вісн. 

Городищини. – 2020. – 20 берез. (№ 12). – С. 8. 
Із творчим візитом до районного музею С. С. Гулака-Артемовського на 

літературно-мистецьку годину завітала письменниця і краєзнавець Лілія 
Блискавиця. 

http://profy.4unh.gov.ua/methodikal-work-of-the-state-library-of-ukraine-foryouth/newsletter-bibliosvit/2019-vip-69-72/bibliosvit-70no1-2019r
http://profy.4unh.gov.ua/methodikal-work-of-the-state-library-of-ukraine-foryouth/newsletter-bibliosvit/2019-vip-69-72/bibliosvit-70no1-2019r
http://profy.4unh.gov.ua/methodikal-work-of-the-state-library-of-ukraine-foryouth/newsletter-bibliosvit/2019-vip-69-72/bibliosvit-70no1-2019r
http://profy.4unh.gov.ua/methodikal-work-of-the-state-library-of-ukraine-foryouth/newsletter-bibliosvit/2019-vip-69-72/bibliosvit-72no4-2019
http://profy.4unh.gov.ua/methodikal-work-of-the-state-library-of-ukraine-foryouth/newsletter-bibliosvit/2019-vip-69-72/bibliosvit-72no4-2019
http://profy.4unh.gov.ua/methodikal-work-of-the-state-library-of-ukraine-foryouth/newsletter-bibliosvit/2019-vip-69-72/bibliosvit-72no4-2019
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38. Пащенко, Л. О, як любив він рідний край і в щасті, і в негоду 
/ Л. Пащенко // Вісн. Городищини. – 2020. – 28 лют. (№ 9). – С. 2. 

В районному музеї С. С. Гулака-Артемовського відбулися музейні 
гостини, присвячені 207-й річниці з дня народження С. С. Гулака-
Артемовського. 

39. Персональну виставку «Мої улюблені образи» живопису 
Олександра Ворони презентували у Черкаському обласному художньому 
музеї [Електронний ресурс] // Prostir.museum : [портал]. – 2020. – 13 берез. – 
Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.03.2020. 

40. Сучасна геральдика Миколи Маценка // Черкас. край. – 2020. – 
5 лют. (№ 6). – С. 15. 

В Черкаському художньому музеї презентували виставку Миколи 
Маценка «Гносеологічні вправи». 

41. Топчій, А. «Народ мій є, народ мій завжди буде…» / А. Топчій // Літ. 
Україна. – 2020. – 1 лют. (№ 3-4). – С. 2. 

Вшанування пам’яті поета-шістдесятника В. Симоненка (1935–1963) у 
м. Черкаси, зокрема у Літературно-меморіальному музеї Василя Симоненка. 

42. Щербатюк, О. В музей – по історію свого роду / О. Щербатюк // Понад 
Тікичем. – 2020. – 22 лют. (№ 8). – С. 2. 

Кам’янобродський музей історії села, відкритий два роки тому, – 
справжня скарбниця для любителів старовини (Лисянський район). 

43. Яскравої долі барвистий рушник // Шевч. край. – 2020. – 14 лют. 
(№ 12-13). – С. 1. 

З нагоди ювілею Василя Стрижиуса – поета, завідувача садиби-музею 
Героя України В. Чорновола у районному Будинку культури відбувся 
літературно-мистецький вечір «З любистком й чебрецями в душі» 
(Звенигородський район). 

 
Театрально-концертне життя 

 
44. «Велике будівництво» : на Черкащині вже п’ять років не можуть 

відбудувати драмтеатр // Акцент. – 2020. – 1 лип. (№ 27). – С. 3. 
Критичний матеріал. 
45. Обласний драмтеатр відкриє двері для глядачів не раніше 2021 

року // Акцент. – 2020. – 8 янв. (№ 2). – С. 2. 
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Культурно-мистецьке життя громад 
 
46. Андрійчук, П. Свято українського народного хорового співу, що має 

ім’я свого творця / П. Андрійчук // Культура і життя. – 2020. – 17 січ. (№ 1). – 
С.  8–9. 

У Києві відбувся ІХ Всеукраїнський фестиваль-конкурс колективів 
народного хорового співу ім. Порфирія Демуцького. Надзвичайно приємне 
враження, як від виконання, та і від оригінального репертуару, справив відомий 
хор «Ордана» з м. Тальне. Очолює цей колектив Микола Вовк. 

47. Батир, Н. «Будинок культури, живуть в нім дива…» / Н. Батир 
// Світлий шлях. – 2020. – 12 берез. (№ 11). – С. 5. 

В актовій залі Веселохутірського СБК відбувся творчий звіт аматорів 
народного мистецтва (Чорнобаївський район). 

48. Денисенко, М. Вийшов друком «Довідник хормейстера Ірини Апалькової 
/ М. Денисенко // Дніпрова зірка. – 2020. – 30 січ. (№ 9/10). – С. 4. 

Книга викладача Канівського коледжу культури є цінним і своєчасним 
внеском у справу розвитку сучасної хорової освіти. 

49. Добринська, В. Подарували свято весни / В. Добринська // Трибуна 
хлібороба. – 2020. – 12 берез. (№ 11). – С. 4. 

Живе звучання незабутньої класики, популярних мелодій, пісенних 
шедеврів дарували музиканти христинівчанам. 

50. Дудник, Н. На Монастирищині провели дитячий вокальний конкурс 
«Чисте джерело» / Н. Дудник – 2020. – 28 лют. (№ 8). – С. 1, 5. 

В Монастирищенській дитячій школі мистецтв відбувся конкурс 
української народної пісні серед талановитих учнів загальноосвітніх закладів 
району. 

51. Засунько, І. Безсмертне слово генія українського народу / І. Засунько 
// Катеринопіл. вісн. – 2020. – 28 лют. (№ 15/16). – С. 4. 

В районному Будинку культури відбувся щорічний районний огляд-
конкурс читців «Тарасова вершина». 

52. Засунько, І. Їли вареники, співали, танцювали ще й участь у 
конкурсах брали / І. Засунько // Катеринопіл. вісн. – 2020. – 6 берез. (№ 17/18). – 
С. 5. 

«Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо» – саме під такою назвою 
відбулося обласне свято Колодія за участю представників обласного центру 
народної творчості Черкаської облради. 

53. Звітували одразу вісім закладів культури // Драбівщина. – 2020. – 
28 лют. (№ 9). – С. 6. 

Відбувся черговий огляд-конкурс «Таланти твої, Драбівщино». 
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54. Климченко, Г. Фестиваль краси й гармонії / Г. Климченко // Вісн. 
Золотоніщини. – 2020. – 5 берез. (№ 10). – С. 3. 

В районному Будинку культури відбувся відкритий дитячий 
хореографічний фестиваль-конкурс «Феєрія танцю – 2020». 

55. Локтєва, Ю. Народу рідного душа – у пісні : Стеблівському ансамблю 
«Родина» – 20 років / Ю. Локтєва // Надросся. – 2020. – 9 січ. (№ 1). – С. 3. 

Корсунь-Шевченківський район. 
56. Луняка, Л. У Новий рік із новими творчими планами / Л. Луняка 

// Колос. – 2020. – 23 січ. (№ 4). – С. 4. 
Підсумки роботи Тальнівського РБК за 2019 рік та плани на майбутнє. 
57. Марчик, О. Жіночі голоси – чуттєві, сильні, вільні… / О. Марчик 

// Надросся. – 2020. – 30 січ. (№ 4). – С. 9. 
Літературно-мистецький клуб «Барви» відзначив 10-літній ювілей. 

захід пройшов у Корсунь-Шевченківській школі мистецтв. 
58. Миколенко, В. У міському Будинку культури ремонтують сцену 

/ В. Миколенко // Уман. зоря. – 2020. – 21 лют. (№ 7). – С. 2. 
59. «Піснею збувається життя» : Олександру Стаднику – 80 // Сіл. 

обрії. – 2020. – 15 січ. (№ 2). – С. 1. 
Творчий ювілейний вечір народного артиста України, композитора 

О. Стадника. 
60. Полосухіна, Я. А у Шполі – «Бузина» / Я. Полосухіна // Колос. – 

2020. – 16 січ. (№ 3). – С. 1. 
У Шполі відбулося обласне фольклорне свято «Щедрий вечір, добрий 

вечір». Тальнівську міську громаду гідно представляв вокальний ансамбль 
«Бузина» міського центру культури і дозвілля. 

61. Радзівіл, К. Дівчино, горлице, коли б ти знала, як ти мене піснею 
причарувала / К. Радзівіл // Жашківщина. – 2020. – 13 берез. (№ 21/22). – С. 1, 4. 

Жіночій вокальний ансамбль «Горлиця» в Охматові Баштечківської ОТГ 
під керівництвом директора місцевого Будинку культури Леся Заболотної 
чарує майстерністю та життєдайною енергією. 

62. Розмаїття народних талантів // Драбівщина. – 2020. – 13 берез. 
(№ 11). – С. 4. 

В чарівний світ народного мистецтва запросили творчі колективи 
Великохутірської ОТГ. 

63. Стєбакова, А. І лише музика в душі твоїй, луна… / А. Стєбакова 
// Маньків. новини. – 2020. – 30 січ. (№ 5). – С. 1, 5. 

Звітний концерт народного аматорського духового оркестру 
Маньківського РЦКД. 
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64. Тертишна, В. Вміємо працювати – вміємо і відпочивати! 
/ В. Тертишна // Вісн. Золотоніщини. – 2020. – 6 лют. (№ 6). – С. 4. 

Ретровечірка у Гладківщинському сільському Будинку культури – це 
свято спогадів і ностальгії. 

65. Фітенко, А. Яскраво, красиво, натхненно творчі несем надбання 
/ А. Фітенко // Маньків. новини. – 2020. – 27 лют. (№ 9). – С. 5. 

Під такою назвою у Золотоніському РБК розпочав свою творчу ходу 
обласний огляд-конкурс народних аматорських театрів. 

66. Ходзіцька, В. «Надвечір’я» стало лауреатом Всеукраїнського 
конкурсу / В. Ходзіцький // Шполян. вісті. – 2020. – 11 берез. (№ 11). – С. 16. 

Народний аматорський колектив «Надвечір’я» Мокрокалигірського 
центру культури і дозвілля, що на Катеринопільщині, став лауреатом 
фольклорно-етнографічного фестивалю імені В. Верховинця «Золоті ключі» 
(м. Буча, Київська обл.). 

67. Чос, В. Мистецький конкурс пам’яті С. С. Гулака-Артемовського 
// В. Чос // Вісн. Городищини. – 2020. – 14 лют. (№ 7). – С. 8. 

Вшановуючи творчість славетного земляка Городищенська школа 
мистецтв провела ІХ Відкритий регіональний конкурс-фестиваль дитячого, 
юнацького та молодіжного мистецтва. 

68. Чос, В. Святкове шоу «Подарунки Мері Поппінс» / В. Чос // Вісн. 
Городищини. – 2020. – 17 січ. (№ 3). – С. 1. 

На сцені районного Палацу культури популярний клуб танцю провів 
шоу-концерт «Подарунки Мері Поппінс». 

69. Шелудько, Т. З піснею мандрує життя / Т. Шелудько // Смілян. облії. – 
2020. – 15 січ. (№ 3). – С. 1, 3. 

Будні директора Будинку культури села Балаклея Л. В. Зоріної – це 
організація роботи сільського БК, забезпечення умов праці для творчих 
колективів, їх участь у заходах в межах ОТГ. 
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