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Органи влади і культура 
 
1. Білецький, Ф. Більш як півстоліття чекали цього дня 

звенигородські музейники / Ф. Білецький // Шполян. вісті. – 2021. – 19 
трав. (№20). – С. 7. 

За оновлення Звенигородського районного краєзнавчого музею 
взялися члени ГО «Памʼять жива», вселивши працівникам надію на 
кращі часи. Місцева влада не вирішувала проблеми музею. 

2. Воронцова, Т. Черкаські памʼятки не мають ані статусу, ані 
можливості робити ремонтні роботи / Т. Воронцова // Нова Молодь 
Черкащини. – 2021. – 7 квіт. (№14). – С. 5. 

Памʼятки архітектури Черкас не мають жодних охоронних 
грамот та не внесені в жодні реєстри Міністерства культури, тож, по 
факту, не мають ніякого офіційного статусу. 

3. В Умані ознакували обʼєкти історичної спадщини // Уман. 
Зоря. – 2021. – 16 квіт. (№16). – С. 4. 

В Умані встановили 9 інформаційних стендів біля важливих 
обʼєктів культурно-історичної спадщини. 

4. Далібожак, В. Про те, що конкурс на заміщення посад працівників 
культури був проведений з порушенням / В. Далібожак // Смілян. обрії. – 
2021. – 28 лип. (№30). – С. 1. 

Критичний матеріал. 
5. Здоровило, Т. Могила Тараса Шевченка під загрозою : у 

заповіднику новітні варвари хочуть видобувати пісок / Т. Здоровило // Укр. 
літ. газ. – 2021. – 9 квіт. (№7). – С. 1. 

6. Ініціюють Всеукраїнську премію імені Івана Фізера // Черкас. 
край. – 2021. – 7 квіт. (№14). – С. 16. 

Управління культури ОДА підтримало ініціативу ЧНУ ім. Б. 
Хмельницького щодо створення премії. Питання буде винесене на 
сесію обласної ради. 

7. Міністерство культури стверджує, що скандальний будинок у 
Черкасах є в реєстрі. Але в самому реєстрі його так і немає \\ Нова 
Молодь Черкащини. – 2021. – 12 трав. (№19). – С. 4. 

До Державного реєстру не внесено жодної черкаської памʼятки, 
в тому числі і історичний обʼєкт – житловий будинок 
пристава Табачникова (Особняк Вацлава Кринського), на 
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місці якого зібралась звести багатоповерхівку відома (і 
багата) фірма. 

8. Нікітенко, Л. Його 36-й минає… : у Каневі взялися доводити до ладу 
багаторіч. довгобуд культури : [міс. Будинок культури] / Л. Нікітенко // Україна 
молода. – 2021. – 2–3 квіт. (№32). – С. 3. 

9. «Останнім шляхом Кобзаря» // Трибуна хлібороба. – 2021. – 27 
трав. (№22). – С. 5. 

З нагоди 160-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка пройшла 
традиційна хода в Каневі, за участю очільника Черкаської обласної 
державної адміністрації О. Скічка. 

10. Олександр Скічко ; Корсунський палацовий ансамбль : 
«Реконструкція має бути масштабною» / О. Скічко ; розмовляла С. 
Перець // Надросся. – 2021. – 10 черв. (№23). – С. 3. 

11. Три культурні обʼєкти з Корсунщини зареєстрували на 
конкурс «Велика реставрація» // Надросся. – 2021. – 22 квіт. (№16). – 
С. 3. 

Про три памʼятки Корсунь-Шевченківського державного 
історико-культурного заповідника. 

 
В бібліотеках області 

 
12. Здоровко, А. Компʼютери для бібліотекарів Ротмистрівської 

СТГ / А. Здоровко // Смілян. вісті. – 2021. – 30 черв. (№26). – С. 6. 
Акт передачі 10 компʼютерів для бібліотек Ротмистрівської 

сільської територіальної громади було здійснено благодійною 
організацією «БФ Фавбет Фаундейшн» та КЗ «Обласна універсальна 
наукова бібліотека імені Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради. 

13. Клуби закрили, а бібліотеки стали пунктами // Колос. – 2021. – 
3 черв. (№22). – С. 1. 

Оптимізація закладів культури в Тальнівському районі. 
14. Лимаренко-Полянський, В. Унікальну виставку сімейної 

творчості відкрили у обласній бібліотеці / В. Лимаренко-Полянський // Нова 
Молодь Черкащини. – 2021. – 2 черв. (№22). – С. 12. 

Виставка творчості смілянської родини Шабліїі-Барановських 
відкрили у залі Черкаської обласної бібліотеки імені Тараса Шевченка. 
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15. Перший семінар для бібліотекарів громади // Смілян. обрії. – 
2021. – 2 черв.(№22). – С. 3. 

Сільські бібліотекарі Балаклеївської територіальної громади 
обговорили важливі питання діяльності. 

16. Семененко, А. Відзначили ювілей письменника-земляка / А. 
Семененко // Вісн. Городищини. – 2021. – 9 лип. (№28). – С. 2. 

У читальній залі Городищенської публічної бібліотеки ім. В. 
Симиренка відзначили 60-річний ювілей члена НСПУ, лауреата 
міжнародної літературної премії ім. П. Куліша Олексія Тичка.  
Поділилися щирими незабутніми спогадами про поета учасники 
літературно-мистецького обʼєднання «Натхнення» міського Палацу 
культури ім. С.С. Гулака-Артемовського. 

17. «Як же дивно так довго жити без весни і без України» // Вісн. 
Золотоніщини. – 2021. – 17 черв. (№24). – С. 4. 

У читальному залі Гельмязівської сільської ради відбулося 
літературно-мистецьке свято «О, Україно, рідний краю, дитинства 
підзабутий теплий сон», присвячене 419-ій річниці від дня народження 
землячки, відомої поетеси, представниці української еміграційної 
літератури Н.Н. Лівицької-Холодної. 

 
Музейна справа 

 
18. Василенко, М. Кому заважає меморіальний музей Івана Ле? : 

[у Городищі] / М. Василенко // Голос України. – 2021. – 15 трав. (№89). – 
С.14. 

19. Краєвид із Тарасової гори під загрозою : на охоронних 
територіях хочуть видобувати пісок // Вечірні Черкаси. – 2021. – 7 квіт. 
(№14). – С. 5. 

На лівому березі Дніпра, навпроти Шевченківського 
національного заповідника, планують влаштувати піщаний карʼєр. 

20. Матері і дружини героїв АТО стали героїнями фотопроєкту 
«Незламні» // Уман. зоря. – 2021. – 14 трав. (№20). – С. 5. 

Виставка в Уманському художньому музеї (Картинна галерея). 
Керівник проєкту фотограф Семен Сапаєв. 

21. Мороз, С. Місце сили крізь віки / С. Мороз // Колос. – 2021. – 20 
трав. (№20). – С. 2. 
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Музей Трипільської культури в с. Легедзине Тальнівського 
району. 

22. Найда, А. Памʼятний Всесвіт Івана Фізера / А. Найда. // Черкас. 
край. – 2021. – 30 черв. (№26). – С. 16. 

В обласному художньому музеї відкрилася виставка памʼяті 
народного художника України Івана Фізера. 

23. Найпотужнішою туристичною перлиною Черкащини може 
стати музей Трипільської цивілізації, – Даценко // Нова Молодь 
Черкащини. – 2021. – 2 черв (№22). – С. 5. 

Трипільські городища в Уманському районі, зокрема на 
Тальнівщині – справжній потужний туристичний магніт, який здатен 
одразу вивести Черкащину на світовий рівень. 

24. Незалежність крізь роки : [інтервʼю зі ст. наук. співробіт. 
Тальнів. музею хліборобства О. Шатайло] / записала С. Мороз // Колос. – 
2021. – 29 лип. (№30). – С.1. 

25. Презентували народне вбрання // Шполян. вісті. – 2021. – 23 
черв. (№25). – С. 16. 

У будинку-музеї Івана Гончара в Липʼянці відбулася презентація 
реконструкцій традиційного народного вбрання Черкащини початку ХХ 
століття. 

26. Рогова, І. розпочалася сорокова археологічна експедиція / 
І. Рогова // Колос. – 2021. – 15 лип. (№28). – С. 4. 

Ювілейні дати відзначає Державний історико-культурний 
заповідник «Трипільська культура». 

27. Семенченко, М. Kamianka MUSIK FEST-2021 : кілька історій про 
любов: як фестиваль у невеликому місті дає змогу краще почути і відчути – 
музику, місце і його історію, а головне – себе / М. Семенченко // День. – 
2021. – 25–26 черв. (№97/98). – С. 8–9. 

28. Сошинський, О. Завдали нам клопоту графи Потоцькі / О. 
Сошинський // Колос. – 2021. 15 квіт. (№15). – С. 3. 

Автор статті про своє бачення стратегії розвитку памʼятки 
культури – замку і парку (м. Тальне). 

29. Ткаченко, М. Збережемо Шевченкову батьківщину / М. 
Ткаченко // Шевченків край. – 2021. – 16 квіт. (№28/29). – С. 1. 

Памʼятні місця потребують уваги 



7 
 

30. Трощинська, О. Музей дітям – діти музею / О. Трощинська, Я. 
Діденко // Чигирин.вісті. – 2021. – 25 черв. (№25). – С. 8. 

Благодійний фонд соціального розвитку НІКЗ «Чигирин» в 
партнерстві з Національним історико-культурним заповідником 
«Чигирин» в рамках програми «Діти культури» розпочинає реалізацію 
проєкту «Музей дітям – діти музею» за підтримки Українського 
культурного фонду. 

31. У Каневі завели «Книгу протесту» проти будівництва під 
Чернечою горою // Нова Молодь Черкащини. – 2021. – 26 трав. (№21). – С. 2. 

У Канівському музеї Шевченка шукають підтримки з питання 
можливої появи піщаного карʼєру неподалік підніжжя Чернечої 
гори. 

32. Філателістичну виставку «Останнім шляхом Кобзаря» 
презентували у Черкасах [Обласному краєзнавчому музеї] 
[Електронний реурс] // Prostir.museum : [портал]. – 2021. – 4 черв. – Назва 
з екрана. – Текст. І граф. дані. – Дата звернення : 07.06.2021. 

http: //prostir.museum/ua/post/43226. 
 

Театрально-концертне життя 
 
33. Горова, В. Акторів Черкаського драмтеатру зобовʼязували 

безкоштовно викладати у «Гончаренко-центрі»? / В. Горова // Нова 
Молодь Черкащини. – 2021. – 2 черв. (№22). – С. 4. 

Критичний матеріал про ситуацію, яка склалася в Черкаському 
драмтеатрі. 

34. Соколовська, Л. У театрі поки що немає не тільки буфету / Л. 
Соколовська // Черкас. край. – 2021. – 18 черв. (№24). – С. 2. 

Зданий в експлуатацію, але недообладнаний – так працює 
сьогодні відбудований після пожежі Черкаський обласний 
муздрамтеатр ім. Т.Г. Шевченка. 

 
Культурно-мистецьке життя громад 

 
35. Бойко, С. «Мости над Россю» піснею єднають / С. Бойко 

// Надросся. – 2021. – 24 черв. (№25). – С. 1. 
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Підсумки 16-го конкурсу-фестивалю «Мости над Россю» (м. 
Корсунь-Шевченківський). 

36. Вовкотруб, В. День кіно на Катеринопільщині / В. Вовкотруб 
// Катеринопіл. вісн. – 2021. – 2 шп. (№50/51). – С. 3. 

Національний тур «Кіно просто неба» в Єрках та Катеринополі. 
37. Гриценко, О. Фольклорному колективу «Журавчанка» – 45 

років / О. Гриценко // Шполян. вісті. 2021. – 21 квіт. (№16). – С. 16. 
Такий же 45-річний ювілей і в сільського будинку культури с. 

Журавка Шполянської обʼєднаної громади. 
38. День Вуличної Музики // Смілян. обрії. – 2021. – 30 черв. 

(№26). – С. 1. 
Це масштабний міжнародний волонтерський проєкт, який вже 

втретє проходитиме в Україні. Викладач та вихованці Смілянської 
дитячої школи мистецтв взяли участь у заході. 

39. Здоровко, А. Вшанування памʼяті Тодося Осьмачки / А. 
Здоровко // Смілян. обрії. – 2021. – 19 трав. (№20). – С. 6. 

У Куцівці (Ротмистрівська СТГ) пройшли урочистості, 
присвячені 26-й річниці від дня народження поета, прозаїка, 
перекладача. 

40. Зіркове тріо хору ім. Григорія Верьовки заспівало для 
степанчан // Дніпрова зірка. – 2021’. – 17 черв. (№24). – С. 4. 

В Будинку культури села Степанці відбувся творчий вечір-
зустріч за участю відомого вокального тріо Національного 
заслуженого академічного українського народного хору України ім. Г. 
Верьовки. 

41. Марченко, В. Ровесник незалежності / В. Марченко // Черкас. 
край. – 2021. – 16 черв. (№24). – С. 8. 

Тридцятиріччя відзначив дитячий зразковий ансамбль 
гармоністів із Жашкова. 

42. Про бузину й інші креативні ідеї // Вісн. Золотоніщини. – 2021. – 
17 черв. (№24). – С. 8. 

В Гельмязівському центрі творчості відбувся семінар-практикум 
для працівників культури «Нематеріальна культурна спадщина як 
ресурс для сталого розвитку громад». Ініціаторами семінару стали 
Черкаський обласний центр народної творчості та Український центр 
культурних досліджень. 
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43. Федорченко, Н. Новий творчий внесок у сучасне 
шевченкознавство [Електронний ресурс] : [про книгу В. Мельниченка 
«Подробиці Шевченкового життя : 370 історичних мініатюр, есеїв і 
начерків» (вид-во «Либідь», м. Київ)] / Н. Федорченко // Слово Просвіти : 
[інтернет-версія]. – 2021. – 3–9 черв. (№22). – С. 11. – Назва з екрана. 
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/06/22-1126-3-9-chervnia-
2021.pdf 
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