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Органи влади і культура 

 
1. Іванченко, В. Міністр культури та інформполітики Олександр 

Ткаченко побував у Кам’янці // Трудова слава. – 2020. – 18 груд. 

(№ 51). – С. 1. 

Високопосадовець цікавився містом, краєм, як туристичним 

об’єктом. 

2. Калиновська, Т. «Усе має відбуватися на ринкових 

засадах»,  – міністр Олександр Ткаченко про місцеві ЗМІ / 

Т.  Калиновська // Черкас. край. – 2020. – 16 груд. (№ 51). – С. 3. 

Метою візиту міністра культури та інформаційної політики 

О. Ткаченка на Черкащину було прагнення ознайомитися з культурним 

потенціалом регіону. 

3. Міністр культури відвідав Корсунський палац // 

Надросся. – 2020. – 24 груд. (№ 51). – С. 2. 

Під час робочої поїздки було порушено низку питання, серед 

яких ремонт палацу, як пам’ятки архітектури національного 

значення (м. Корсунь-Шевченківський). 

4. Вітаємо з присвоєнням звання Почесного працівника 

культури України // Драбівщина. – 2020. – 20 листоп. (№ 47). – С. 4. 

З нагоди Дня працівників культури та аматорів народного 

мистецтва Президентом громадської організації асоціації 

працівників культури та мистецтва України присвоєно Почесне 

звання «Почесний працівник культури України» Сириці Василю 

Івановичу – активному учаснику художньої самодіяльності Центру 

культури і дозвілля смт. Драбів.  

5. «Велике будівництво» в культурі : які пам’ятки відновлять 

у 2021 році // Понад Тікичем. – 2020. – 12 верес. (№ 37). – С. 2. 

6. Лісова, Л. Музейники дізналися про нові форми роботи 

[директори держ. іст.-культ. заповідників, представники музеїв та управління 
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культури області відвідали приват. Музей становлення укр. нації у Києві] / Л. 

Лісова // Голос України. – 2020. – 23 жовт. (№ 195). – С. 11. 

7. Нікітенко, Л. Краєзнавець, освітянин, музейник : названо 

лауреатів обл. краєзнав. премії ім. М. Максимовича // Україна 

молода. – 2020. – 30 верес. (№ 39). – С. 3. 

8. Обласне управління культури збирає проєкти від 

громадськості // Маньків. новини. – 2020. – 22 жовт. (№ 44). – С. 5. 

Управління культури та охорони культурної спадщини 

Черкаської ОДА розпочинає збір ідей, проєктів від громадськості 

щодо розвитку сфери культури, креативних індустрій та охорони 

культурної спадщини. 

9. Павленко, А. Реалії культурної галузі Маньківщини / 

А. Павленко // Маньків. новини. – 2020. – 26 листоп. (№ 48). – С. 1, 3. 

23 листопада з робочим візитом Маньківщину відвідали 

працівники обласного управління культури та охорони культурної 

спадщини на чолі з керівником Людмилою Фіть. 

10. Планують відновити п’ять пам’яток культури // Колос. – 

2020. – 1 жовт. (№ 39). – С. 4. 

Подано перелік об’єктів, які зроблять область туристичною. 

11. Романюк, І. Мистецтво VS пандемія у Черкасах / 

І. Романюк, І. Шеремета // Українська музична газета. – 2020. – 

жовт.  – груд. (№ 4). – С. 8. 

Нинішній рік став ювілейним для Міжнародного фестивалю 

«Музичні імпрези України». В рамках фестивалю в обласній філармонії 

відбулася «Симфонічна майстерня» – концерт симфонічної музики під 

егідою Національної спілки композиторів України і Міністерства 

культури та інформаційної політики України. 

12. Сіроштан, Г. Нашим артистам уже тісно виступати лише в 

громаді / Г. Сіроштан // Черкас. край. – 2020. – 4 листоп. (№ 45). – С. 16. 
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Теклинський сільський Будинок культури після ремонту 

активно працює. Адміністрація громади підтримує розвиток 

культури. 

 
В бібліотеках області 

 

13. Лисенко, Т. 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек / 

Т. Лисенко // Вісн. Городищини. – 2020. – 2 жовт. (№ 40). – С. 5. 

Центральна районна бібліотека ім. В. Симиренка 

Городищенської районної ради стала офіційним хабом 

Національного проєкту освітньої онлайн-платформи «Дія. Цифрова 

освіта». 

14. Нова книга – найкращий подарунок до свята // Вісн. 

Золотонощини. – 2020. – 8 жовт. (№ 41). – С. 5. 

30 жовтня в тісному колі бібліотечна спільнота району 

святкувала своє професійне свято. У гості до бібліотекарів завітав 

письменник Володимир Побиванець. 

15. Сухецька, Н. Майдан живе у наших серцях / Н. Сухецька // 

Трибуна хлібороба. – 2020. – 19 листоп. ((№ 46). – С. 4. 

Книжково-документальна виставка «Іспит пройдено: 

Україна – територія гідності і свободи», яку організували в 

Христинівській районній бібліотеці. 

16. Чупряк, А. Картини у бібліотеці / Л. Чупряк // Уман. зоря. – 

2020. – 30 жовт. (№ 43). – С. 8. 

В приміщенні Уманської центральної бібліотеки для дорослих 

експонується виставка художніх робіт учасника Другої світової 

війни, військового живописця Володимира Азарова. 
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Музейна справа 
 

17. .Висоцька, Л. «Мистецтво з-за грат» / Л. Висоцька // 

Трудова слава. – 2020. – 16 жовт. (№ 42). – С. 6. 

В картинній галереї Кам’янського державного історико-

культурного заповідника відбулася презентація персональної 

виставки Романа Сущенка, українського журналіста, якій був у 

російському полоні. 

18. Висоцька, Л. Повернення / Л. Висоцька // Трудова слава. – 

2020. – 9 жовт. (№ 41). – С. 6. 

Унікальна виставка творів народних майстрів – спільний 

проєкт Кам’янського ДІКЗ та Національного музею українського 

народного мистецтва (м. Київ). Виставка представляє цікавий 

період творчого експерименту в мистецтві України першої чверті 

ХХ ст. 

19. Калиновська, Т. У краєзнавчому музеї представили 11-ту 

книгу регіонального тому «Реабілітовані історією» / Т. Калиновська // 

Черкас. край. – 2020. – 7 жовт. (№ 41). – С. 7. 

Про учасників та хід презентації 11-ї книги регіонального 

тому науково-документальної серії «Реабілітовані історією» в 

Черкаському краєзнавчому музеї. 

20. Компанієць, Г. Тіні на світлі / Г. Компанієць // Черкас. 

край. – 2020. – 21 жовт. (№ 43). – С. 6. 

Презентація книги Галини Галагдиної «Тіні на світлі» в 

Черкаському обласному краєзнавчому музеї. 

21. Марченко, М. Повернення: через 100 років роботи 

народних майстрів завітали на малу Батьківщину / М. Марченко // 

Культура і життя. – 2020. – 13 листоп. (№ 21). – С. 8. 

На виставці презентовані рідкісні роботи художників з народу, 

які творили на початку ХХ століття. Ця подія відбулася завдяки 

міжмузейному проєкту, до якого долучилися науковці Національного 
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музею Українського народного декоративного мистецтва, де 

зберігається колекція цих раритетів та Кам’янського державного 

історико-культурного заповідника. 

22. Осипенко, О. Повноліття оберегу Симиренків / 

О. Осипенко // Вісн. Городищини. – 2020. – 4 груд. (№ 49). – С. 3. 

Всеукраїнському музею великої родини у Млієві – 50 літ. 

23. Трощинська, О. Презентація проєкту «Історія та дотик : 

Чигиринська фортеця» / О. Трощинська // Культура і життя. – 2020. – 

13 листоп. (№ 21). – С. 2. 

Третього листопада у Чигирині на Замковій горі відбулася 

презентація проєкту для ЗМІ та громадськості. 

 

Культурно-мистецьке життя громад 

 

24. Бойко, Л. В серцях їх пісня – назавжди / Л. Бойко // Світлий 

шлях. – 2020. – 26 листоп. (№ 48). – С. 4. 

П’ятирічний ювілей від дня заснування фольклорного 

ветеранського колективу «Червона калина» Вереміївського СБК 

(Чорнобаївський район). 

25.  Бондарчук, Н. ВІА «Бояничі» – яскравий спогад, який ніколи не 

згасає : від офіційної дати створення колективу минулого п’ятдесят літ / Н. 

Бондарчук, В. Котик // Жашківщина. – 2020. – 30 жовт. (№ 88/89). – С. 3. 

ВІА «Бояничі» – гордість творчої історії Жашківщини і теплі 

спогади. 

26. Голосій, В. Цікавий світ музики / В. Голосій // Вісн. 

Городищини. – 2020. – 2 жовт. (№ 40). – С. 5. 

Городищенська школа мистецтв проводить надзвичайно 

велику просвітницьку роботу. 

27. Гончар, Н. У Бужанці активно ремонтують Будинок культури / 

Н. Гончар // Понад Тікачем. – 2020. – 23 жовт. (№ 43). – С. 8. 

Лисянський район. 
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28.  Городецький, П. Видання для тих, хто живе музикою / П. 

Городецький // Дніпровська зірка. – 2020. – 10 листоп. (№ 093/094). – С. 4. 

Вийшов друком десятий музичний альманах «Октава» – 

незалежне музичне видання, в якому поряд з нотами сучасних творів 

професіоналів широко подані доробки самодіяльних композиторів та 

виконавців. Редактор альманаху Ірина Апалькова.  

Перші випуски альманаху, що вже стали бібліографічною 

рідкістю, є у вільному доступі на сайті видавництва : 

https://zeitglas.io.ua/file. Докладно про «Октаву» на сайті: 

https://zeitglas.io.ua/s2643709/. 

29. Давиденко, Т. Митці дарують пісню патріотам / Т. Давиденко // 

Надросся. – 2020. – 17 груд. (№ 50). – С. 5. 

Корсунь-Шевченківський районний Будинок культури, 

незважаючи на певні карантинні обмеження, продовжує активно 

працювати. 

30. Давиденко, Т. VII районний культурно-мистецький 

фестиваль «Покровське коло» ; інтерактивно і творчо / Т. Давиденко // 

Надросся. – 2020. – 29 жовт. (№ 43). – С. 4. 

Урочисті заходи вшанування українського воїнства, 

театралізовані дійства, різноманітні виставки і майстер-класи. У 

2020 році, зважаючи на карантин, організатори були змушені 

коригувати форми і зміст фестивальних заходів. (м. Корсунь-

Шевченківський) 

31. Жилібовська, Т. 9 листопада – Всеукраїнський день 

працівників культури та аматорів народного мистецтва / 

Т.  Жилібовська // Смілян. обрії. – 2020. – 4 листоп. (№ 45). – С. 1, 8. 

Розповідь про творчих та талановитих особистостей 

Смілянщини, без котрих не обходяться урочистості, гуляння, 

свята. 

https://zeitglas.io.ua/file
https://zeitglas.io.ua/s2643709/
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32. Івашкевич, Т. Ватутінська танцювальна студія завоювала 

Гран-прі та 6 перших місць на фестивалі в Туреччині / Т. Івашкевич // 

Новий дзвін. – 2020. – 29 жовт. (№ 43). – С. 4. 

33. Івашкевич, Т. Хореографічний клас Катеринопільського 

будинку культури потребує термінового ремонту / Т. Івашкевич // 

Новий дзвін. – 2020. – 5 листоп. (№ 44). – С. 6. 

34. Камінський, Б. Десять років творчості / Б. Камінський // 

Світлий шлях. – 2020. – 10 груд. (№ 50). – С. 4. 

Народний аматорський хор «Візерунок» Чорнобаївського РБК 

святкує ювілей. 

35. Камінський, Б. З ювілеєм, дорога «Світлице»! / 

Б. Камінський // Світлий шлях. – 2020. – 26 листоп. (№ 48). – С. 5. 

На базі Чорнобаївського районного БК 30 років працює 

літературно-музичне об’єднання «Світлиця», головна його ідея – 

об’єднати всі творчі особистості району. 

36. Валентина Кошелко : «Сумують за сценами та 

глядачами» // Сільські обрії. – 2020. – 18 листоп. (№ 42). – С. 3. 

Худяківський народний аматорський театр під час карантину 

запровадив різноманітні активності у соцмережах (Черкаський 

район). 

37. Пісенні обрії співучої Чижівки // Шевченків. край. – 2020. – 

6 листоп. (№ 84/85). – С. 1. 

Самобутні творчі колективи Чижівського СБК центру КіД 

Водяницької ОТГ Звенигородського району. 

38. Таран, Г. Вечір пам’яті незабутнього майстра / Г. Таран // 

Трудова слава. – 2020. – 9 жовт. (№ 41). – С. 6. 

У надзвичайно теплій, задушевній атмосфері пройшов вечір 

пам’яті Валерія Івановича Волкова – композитора, художника, 

Почесного громадянина м. Кам’янка, багатолітнього директора 

Кам’янської дитячої музичної школи ім. П.І. Чайковського. 
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