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Бібліографічний список вміщує інформацію з обласних та районних 
періодичних видань. Він відображає панораму культурного життя 
області, висвітлює питання регіональної культурної політики, важливі 
проблеми культури сьогодення, впровадження інноваційних форм 
роботи в закладах культури та інше. Матеріал даного випуску 
систематизований за розділами «Органи влади і культура», «Культурний 
фронт публічних бібліотек області», «Музейна Черкащина», «Культурно-
мистецьке життя громад». 

Видання розраховане на керівників відділів культури, спеціалістів 
галузі. 
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Органи влади і культура 
 

1. Гончар, Н. Заслужено відзначені аматори Бужанської громади / 
Н. Гончар // Понад Тікичем. – 2022. – 13 серп. (№ 30). – С. 1. 

Подякою Управління культури та охорони культурної 
спадщини Черкаської обласної військової адміністрації 
нагороджені аматори центру культури і дозвілля Бужанської 
сільської ради Кам’янобрідського та Яблунівського 
старостивських округів. 

2. Знов оголошено літературний конкурс на премію М. Масла : 
[Шмарків. територ. громадою] // Драбівщина. – 2022. – 23 
верес. (№ 40).– С. 2. 

3. Щоб врятувати пам’ятки архітектури на Звенигородщині // 
Черкас. край. – 2022. – 21 верес. (№ 36). – С. 3. 

На Звенигородщині є чотири пам’ятки національного 
значення, проте на цей час вони так і не занесені до 
Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 

 
Культурний фронт бібліотек області 

 

4. Коваленко, Н. Між книжками і оберегами / Н. Коваленко, В. 
Кавун // Вісн. Золотоніщини. – 2022. – 28 лип.(№ 29) – С. 1. 

Традицію створення ляльки-мотанки продовжують в 
Золотоніській міській бібліотеці на Благовіщенській, 87. 

5. Коваленко, Н. Співаємо поезію Івана Дробного / Н. Коваленко // 
Вісн. Золотоніщини. – 2022. – 25 серп. (№ 33). – С. 4. 

Вечір-спогадів в Золотоніській міській бібліотеці на 
Благовіщенській, 87. 

6. Марчик, О. Бібліотворчість; що середи бібліотекарі організують 
патріотичні майстер-класи для дітей / О. Марчик // Надрросся. – 
2022. – 4 серп. (№ 31). –С. 5. 

Досвід Корсунь-Шевченківської бібліотеки для дітей. 
7. Олейник, В. Хранителі пам’яті народу / В. Олейник // Світлий 

шлях. – 2022. – 29 верес. (№ 39). – С. 2. 
Бібліотеки Чорнобаївщини в реаліях війни стали міцною 

опорою влади і громади, осередками культурного  і 
просвітницького життя. 



8. Приємська, Л. Війну, а не квіти малюють діти / Л. Приємська // 
Катеринопіл. вісн. – 2022.– 7 жовт. (№ 38). – С. 2. 

На базі центральної публічної бібліотеки Катеринопільський 
територіальної громади відбувся перший етап Обласного 
конкурсу дитячого малюнка, який проводився з ініціативи 
Черкаської ОУНБ імені Тараса Шевченка та за фінансовою 
підтримки Університету міста Сан-Хосе, штату Каліфорнія 
(США). 

9. Пухнасті друзі книгозбірень // Трибуна хлібороба. – 2022. – 11 
серп. (№ 30). – С. 4. 

Сьогодні коти є частиною багатьох книгозбірень. 
Христинівська центральна бібліотека знайомить з бібліотечним 
котом Волонтером. 

10.  Шумовська, Р. Бібліотека – вічний храм мудрості / Р. Шумовська // Трибуна 
хлібороба. – 2022. – 29 верес. (№ 37). – С. 3. 

Про те, як змінилася робота книгозбірень Христинівської 
громади після 24 лютого. 

 
Музейна Черкащина 

 
11. Діти навчалися створювати картини з ниток // Надросся. – 

2022. – 11 серп. (№ 32). – С. 4. 
Науковці Корсунь-Шевченківського історико-культурного 

заповіднику започаткували проведення мистецьких майстер-
класів, щоб урізноманітнити дозвілля дітей в умовах війни. 

12. Медаль «За сумлінну працю» – скульптору-земляку // Шполян. 
вісті. – 2022. – 22 верес. (№ 36). – С. 3. 

З нагоди 75-річчя від дня народження Віктора Крючкова в 
обласному музеї «Кобзаря» відкрито виставку «Мистецька 
палітра Віктора Крючкова», яка присвячена ЗСУ.  

13. Спадкоємці козацької слави : [розмова зі ст. наук. співроб. 
Тальнів. музею історії Олегом Шатайло] /спілкув. С. Мороз // Колос. 
– 2022. – 4 серп. (№ 27). – С. 2. 

В музеї започаткували цикл авторських екскурсій. Першу з 
них підготував та провів Олег Шатайло. 

14. Творча палітра Віктора Крючкова на допомогу ЗСУ // Черкас. край. 
– 2022. – 21 верес.(№ 36). – С. 8. 

 



Культурно – мистецькі події громад 
 

15.  Без погоджень і ризикуючи влаштувати міжнародний 
скандал : на Корсунщині хочуть звести пам’ятник Герою Китаю // 
Нова Молодь Черкащини. – 2022. – 14 берез. (№ 36-37). – С. 2. 

Карашинська ОТГ хоче звести у центрі Корсунь-
Шевченківського пам’ятник Григорію Кулішенку, що брав 
участь у складі радянських льотчиків у війні Китаю з Японією 
(1937–1945 років). 

16. Вікторук, А. Місцеві чиновники нарешті визнали величе земляка 
/ А. Вікторук // Шполян. вісті. – 2022. – 1 верес. (№ 33). – С. 1. 

На фасаді приміщення центральної бібліотеки міста 
Шпола знову з’явилася меморіальна дошка, яка сповіщає, що 
закладу в 2018 році присвоєно ім’я Миколи Томенко. 

17. Грабовецька, І. Зібрали для ЗСУ більш 11 тисяч гривень / І. 
Грабовецька // Шполян. вісті. – 2022. – 1 верес. (№ 33). – С. 8. 

На сцені Вільшанського Центру культури і дозвілля 
пройшов благодійний вечір «За кулісами», в рамках якого 
успішно виступили учасники театральної студії під 
керівництвом Ірини Кіріязі. 

18. Коваль, Г. Шляхами мистецького зростання / Г. Коваль // 
Трибуна хлібороба. – 2022.– 25 серп. (№ 32). – С. 4. 

Своє 24-річчя відзначає аматорський хор Христинівщини. 
19. Літописиця Чорнобаївщини : [інтерв’ю напередодні Всеукр. дня 

краєзнавства з М. В. Приліпко ; спілкув. Г. Голиш] // Черкас. край. 
– 2022. – 10 серп. (№ 30). – С. 7. 

20. Перець, С. Щоб знову музика звучала / С. Перець // Надросся. – 
2022. – 18 серп. (№ 33).– С. 1. 

Готовність Корсунь-Шевченківської школи мистецтв до 
нового учбового року: руками працівників проведено ремонт 
приміщення та оновленні учбові програми до нових 
стандартів якості. 
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