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Органи влади і культура 
 
1. Президент відзначив стипендіями діячів культури // Чигирин. 

вісті. – 2021. – 5 лют. (№ 5). – С. 2. 
Президент України відзначив державними дворічними 

стипендіями видатних діячів культури і мистецтв, черкащан: 
бандуристку, народну артистку України Лідію Зайнчківську та 
заслуженого діяча мистецтв України Леоніда Трофименка. 

2. Кирей, Р. Малиновий дзвін Звенигори : на Черкащині шанують 
пам’ять про славетного земляка Агатангела Кримського / Р. Кирей // Уряд. 
кур’єр. – 2021. – 15-16 січ. (№ 15). – С. 3. 

3. Лісова, Л. Земний уклін тобі, Кобзарю! : [Шевченків. дні на 
Черкащині] / Л. Лісова // Голос України. – 2021. – 10 берез. (№ 44). – С. 1, 12. 

 
* * * 

4. Віргуш, Н. Канів : розвиток туризму – це імідж міста та 
наповнення бюджету / Н. Віргуш // Черкас. край. – 2021. – 17 берез. 
(№ 11). – С. 5. 

Канів, у тому числі і об’єкти культури оновлюються, щоб стати 
туристичним центром України. 

5. Воронцова, Т. Чому в Черкасах досі не знають, що ж належить 
до історичних пам’яток? / Т. Воронцова // Нова Молодь Черкащини. – 
2021. – 24 берез. (№ 12). – С. 4. 

Критичний матеріал. 
6. За яких умов можлива ліквідація закладу культури // Черкас. 

край. – 2021. – 20 січ. (№ 3). – С. 4. 
Правові питання культури. 
7. Калиновська, Т. Дні Агатангела Кримського / Т. Калиновська 

// Черкас. край. – 2021. – 20 січ. (№ 3). – С. 2. 
Ювілейні заходи на Черкащині до 150-річчя від дня народження 

нашого земляка, видатного вченого-сходознавця, одного з фундаторів 
Академії наук України А. Кримського. 

8. Креативний простір : [інтерв’ю з Н. Джурою, спілкувалася 
Н. Коваленко] // Вісн. Золотоніщини. – 2021. – 11 берез. (№ 10). – С. 4. 

Про стартові умови й плани розвитку креативного простору у 
сфері культури. Інтерв’ю з завідувачкою відділу культури, туризму, 
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охорони культурної спадщини, молоді та спорту виконавчого комітету 
Піщанської ОТГ Наталією Джурою. 

9. Лук’янчук, Г. Леся Українка – перший євроінтегратор України 
/ Г. Лук’янчук // Культура і життя. – 2021. – 12-26 берез. (№ 5/6). – С. 1, 4. 

Про масштабні культурологічні заходи  з нагоди 150-річного 
ювілею Лесі Українки, який відзначається на державному рівні. Зокрема 
йдеться про захід у Черкаській обласній філармонії – театралізований 
концерт «Не стій, вербо» за участі лауреата Національної премії 
України імені Тараса Шевченка Черкаського академічного заслуженого 
українського народного хору. 

10. Наумовська, Н. Увагу сільським музеям / Н. Наумовська 
// Світлий шлях. – 2021. – 4 лют. (№ 5). – С. 3. 

З метою подальшого розвитку музейної справи в районі, 
рішенням виконкому районної ради депутатів трудящих, створена 
районна музейна комісія, яку очолює заступник голови райвиконкому 
М. Л. Зеленко (Чорнобаївський район). 

11. 11 пам’яток культурної спадщини Черкащини готують до 
подання на «Велику реставрацію» // Черкас. край. – 2021. – 24 берез. 
(№ 12). – С. 16. 

Зараз Управління культури та охорони культурної спадщини 
Черкаської ОДА формує заявки на 11 об’єктів культурної спадщини 
Черкащини, які потребують реставрації. 

12. Організовують онлайн-фестиваль «З глибин народних» 
// Шполян. вісті. – 2021. – 24 берез. (№ 12). – С. 4. 

На сайті сільської ради Лип’янської громади з’явилося положення 
про відкритий онлайн-фестиваль автентичної пісні і танцю «З глибин 
народних» (в рамках проведення року Івана Гончара – видатного 
уродженця Лип’янки). Підготовку та проведення фестивалю здійснює 
комунальний заклад «Культурно-мистецький центр». 

13. Сергій Рудик : «Не вірю, що в Смілі й Кам’янці не знайшлося 
жодної пам’ятки, достойної «Великої реставрації» // Вечірні Черкаси. – 
2021. – 31 берез. (№ 13). – С. 4. 

Народний депутат закликав розширити перелік претендентів 
на участь у програмі. 

14. Руйнується садиба пана Енгельгардта, в якій козачкував 
Тарас Шевченко // Вісн. Городищини. – 2021. – 19 берез. (№ 12). – С. 3. 



5 
 

Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко під час прес-конференції 
зазначив, що у 2021 році фінансування цього об’єкта не передбачено. 

15. Семенюк, В. У Будищі руйнується садиба пана Енгельгардта 
/ В. Семенюк // Шполян. вісті. – 2021. – 17 берез. (№ 11). – С. 5. 

Перетворити маєток на цілісний туристичний об’єкт можна 
буде лише після того, як визначать, на чиєму балансі він знаходиться. 

16. Таран, Г. Туристичний потенціал Кам’янки очима гостей 
/ Г. Таран // Трудова слава. – 2021. – 12 берез. (№ 11). – С. 1. 

Мета приїзду двох екс-міністрів культури і туризму Автономної 
республіки Аджарії (Грузія, Батумі) – вивчати туристичний потенціал 
Черкащини і допомогти створити концепцію туристичного розвитку 
регіону. 

17. Чи повернеться фестиваль Нескореної нації до нас? 
// Трудова слава. – 2021. – 8 січ. (№ 2). – С. 1. 

Налагодження співпраці між Кам’янською міською 
територіальною громадою та Управлінням культури Черкаської ОДА 
у сфері розвитку та популяризації культурного та туристичного 
потенціалу краю – обговорювалося на зустрічі керівника Управління 
культури Черкаської ОДА Л. Фіть та міського голови Кам’янки В. 
Тірона. 

 
В бібліотеках області 

 
18. Нові книги надійдуть до 26 бібліотек // Черкас. край. – 2021. – 

10 лют. (№ 6). – С. 3. 
Бібліотеки Черкащини отримають 15 тисяч книжок українською 

мовою. Книги за державною програмою надійшли в Черкаську обласну 
універсальну наукову бібліотеку імені Тараса Шевченка. 

19. «Бібліотека насіння» – у поміч городникам і квіткарям 
// Надросся. – 2021. – 25 лют. (№ 8). – С. 3. 

У Публічній бібліотеці Корсунь-Шевченківської міської ради 
запрацювала нова послуга – «Бібліотека насіння», де можна 
безкоштовно взяти насіння на обмін або в «позику». 

20. Переселили бібліотеку й відкриють спортзал // Вісн. 
Золотоніщини. – 2021. – 25 лют. (№ 8). – С. 5. 
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У Вільхах перепрофілювали приміщення: бібліотеку переселили у 
відремонтовану кімнату в сільському клубі, де є гарні умови для 
організації оновленого простору, а в приміщенні бібліотеки планують 
відкрити спортзал. 

21. Духовний батько нашого народу // Трибуна хлібороба. – 
2021. – 4 берез. (№ 10). – С. 3. 

Заходи до 207-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка в 
бібліотеках Христинівської територіальної громади. 

22. Маньківська селищна публічна бібліотека (бібліотекар 
Самелюк Яна Вікторівна) долучилася до участі в обласному заочному 
конкурсі вуличних акцій з юнацтвом «Молодь Че на Симоненківській 
орбіті», який присвячений 85-річчю від дня народження В. Симоненка 
// Маньків. новини. – 2021. – 4 берез. (№ 9). – С. 4. 

Бібліотека здобула 1-е місце серед міських та районних бібліотек 
і нагороджена дипломом І-го ступеня та подарунками. 

23. Танасійчук, Л. Бібліотека – територія добра / Л. Танасійчук 
// Трибуна хлібороба. – 2021. – 1 січ. (№ 1). – С. 8. 

Науково-методичний відділ ОУНБ імені Тараса Шевченка 
оголосив обласну акцію «Бібліотека – територія добра». До акції 
активно долучилася Христинівська районна бібліотека. 

 
Музейна справа 

 
24. Бойко, С. Корсунці – переможці обласного конкурсу читців 

/ С. Бойко // Надросся. – 2021. – 11 берез. (№ 10). – С. 2. 
У приміщенні обласного художнього музею відбувся конкурс 

читців «Тарасова гора», присвячений 207-й річниці від дня народження 
Т. Г. Шевченка та 150-річчю від дня народження Лесі Українки. 

25. Кам’янський музей-заповідник : тут музика й поезія 
поєднують віки : [інтерв’ю з директором музейн. комплексу Галиною 
Таран ; розмову вела Н. Віргуш] // Черкас. край. – 2021. – 3 лют. (№ 5). – 
С. 5. 

Сучасні музеї – це джерела знань, які виконують наукові, 
просвітницькі, культурологічні, соціальні функції, і Кам’янський 
держаний історико-культурний заповідник – один із них. 
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26. Лісова, Л. «Вербове колесо» унікальної майстрині котять її 
диво-звірі : [персон. виставка майстрині Ольги Бердник-Отнякіної у 
Черкас. галереї нар. мистецтва] / Л. Лісова // Голос України. – 2021. – 27 
берез. (№ 29). – С. 3. 

27. Лісова, Л. Презентували своє «Перевтілення» : [у Черкас. обл. 
худож. музеї відкрилася виставка робіт О. Отнякіної-Бердник та 
О. Шепенькова] / Л. Лісова // Голос України. – 2021. – 16 лют. (№ 28). – 
С. 7. 

28. Науковці завершують рік у співпраці з Українським 
культурним фондом // Надросся. – 2021. – 5 січ. (№ 1). – С. 2. 

Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний 
заповідник виграв грант Українського культурного фонду за 
програмою «Культура в час кризи: інституційна підтримка». Ця 
програма орієнтована на підтримку закладів культури під час пандемії. 

29. Проєкт Національного заповідника «Чигирин» потрапив до 
короткого списку Премії Українського культурного фонду // Чигирин. 
вісті. – 2021. – 26 берез. (№ 12). – С. 2. 

Номінація «Проєкт року в сфері інклюзивного мистецтва». 
30. Смолій, І. У Лисянський музей передали ще один антикварний 

«Кобзар» / І. Смолій // Новий дзвін. – 2021. – 25 берез. (№ 13). – С. 3. 
31. У Канівському музеї Шевченка є рушник, який вишила Леся 

Українка // Нова Молодь Черкащини. – 2021. – 3 берез. (№ 8/9). – С. 7. 
32. Чупак, Т. «Волинська вдача Великої Українки» / Т. Чупак 

// Трудова слава. – 2021. – 5 берез. (№ 10). – С. 6. 
25 лютого в день народження Лесі Українки у Колодяжненському 

літературно-меморіальному музеї Лесі Українки (Волинь) відбулася 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Леся Українка і родина 
Косачів в історії української і світової культури». З науковою доповіддю 
«Леся Українка і Микола Лисенко: синтез музики і поезії» виступила 
автор статті Таміла Чупак, заступниця директора Кам’янського 
державного історико-культурного заповідника з наукової роботи. 

33. Гнатик, М. Він прославив Лип’янку на увесь світ / М. Гнатик 
// Шполян. вісті. – 2021. – 20 січ. (№ 3). – С. 8. 

До 110-річчя від дня народження заслуженого діяча мистецтв 
України, лауреата Державної премії ім. Т. Г. Шевченка, народного 
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художника України, скульптора Івана Макаровича Гончара, який 
народився в с. Лип’янка (Шполянський район). 

34. Творогова, О. Кімната-музей Івана Гончара святкує 20-річчя 
/ О. Творогова // Шполян. вісті. – 2021. – 2 лют. (№ 5). – С. 8. 

«Кімната-музей І. М. Гончара» в Лип’янці – центр пам’яті 
видатного односельця та осередок краєзнавства про рідне село. 

 
Театральне життя 

 
35. Кирей, Р. Театр знову піднімає завісу : після п’яти з половиною 

років реконструкції після пожежі відчинив двері Черкас. муз.-драм. театр 
/ Р. Кирей // Уряд. кур’єр. – 2021. – 12 берез. (№ 48). – С. 12. 

36. Нікітенко, Л. Слово про Майстра : у Черкасах презентують 
виставку в пам’ять про Сергія Проскурню : [театрального режисера] / Л. 
Нікітенко // Україна молода. – 2021. – 17 лют. (№ 15). – С. 5. 

37. Свіщенко, В. На крилах Мельпомени / В. Свіщенко // Трибуна 
хлібороба. – 2021. – 25 берез. (№ 13). – С. 4. 

Наперекір усім негараздам Христинівський аматорський 
народний театр і молодіжний супутник театрального колективу 
«Мальва» під керівництвом Валентини Свіщенко живе і радує своїм 
мистецтвом (До Міжнародного дня театру). 

38. Соколовська, Л. У Черкасах запрацював відбудований після 
пожежі театр, але недообладнана сцена ще потребує бюджетних 
мільйонів / Л. Соколовська // Черкас. край. – 2021. – 10 берез. (№ 10). – 
С. 1, 3. 

39. У Корсуні звучить по радіо свій театр перед мікрофоном 
// Черкас. край. – 2021. – 20 січ. (№ 3). – С. 16. 

П’ять років у Корсунь-Шевченківському на місцевому радіо 
транслюють вистави аматорського колективу «Театр перед 
мікрофоном», який діє при районному Будинку культури. Очолює 
аматорський колектив заслужений працівник культури України 
Михайло Волков. 

40. Черкаський драмтеатр ввели в експлуатацію // Черкас. 
край. – 2021. – 10 берез. (№ 10). – С. 5. 

Але потрібно ще 20 мільйонів для закупівлі нової тельферної 
системи, модернізації декорацій. Тому оголошена дата введення 
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театру в експлуатацію 1 березня 2021 року не відповідає реальному 
стану речей. 

 
Культурно-мистецьке життя громад 

 
41. Відбувся конкурс читців-декламаторів, поетів-аматорів 

«Тарасова вершина», який присвячений 207-й річниці від дня 
народження Т. Г. Шевченка // Маньків. новини. – 2021. – 4 берез. 
(№ 9). – С. 5. 

Захід відбувся у приміщенні КЗ «Маньківська селищна публічна 
бібліотека». Підсумки. 

42. Гончар, Н. Рік почався з перемоги в обласному етнофесті-
конкурсі / Н. Гончар // Понад Тікичем. – 2021. – 23 січ. (№ 4). – С. 2. 

Участь у конкурсі взяла К. Л. Свиденко – художній керівник 
Кам’янобрідського сільського Будинку культури і отримала Диплом за 
ІІІ місце в онлайн-конкурсі «Чудасія на Андрія». 

Організатори заходу – Обласний центр народної творчості та 
культурно-освітньої роботи. 

43. Давидюк, В. Уманській дитячій школі мистецтв в цьому році 
виповнюється 120 років / В. Давидюк // Уман. зоря. – 2021. – 12 берез. 
(№ 11). – С. 7. 

44. Довгань, В. Ви – музикант із прадіда і діда / В. Довгань 
// Колос. – 2021. – 11 берез. (№ 10). – С. 5. 

Микола Вовк – відомий композитор, хормейстер із великим 
досвідом практичної роботи, керівник народного аматорського 
ансамблю української пісні «Ордана», гордість села Шаулиха 
(Тальнівський район). 

45. Жашківському ансамблю гармоністів – 30 років // Черкас. 
край. – 2021. – 17 берез. (№ 11). – С. 16. 

46. Компанієць, Г. Від «Крутого замісу» рідним віє / Г. Компанієць 
// Черкас. край. – 2021. – 17 берез. (№ 11). – С. 16. 

Мистецький фестиваль старовинних народних мистецтв і 
ремесел відбувся у Мельниках Чигиринського району. 

47. Лебеденко, В. Весна починається на «Крутому замісі» 
/ Н. Лебеденко // Чигирин. вісті. – 2021. – 12 берез. (№ 10). – С. 3. 
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Мистецький фестиваль «Крутий заміс» (с. Мельники) зібрав 
багато самодіяльних митців, художників, співаків і танцюристів. 
Знакова подія заходу – презентація книги письменника, історика і 
краєзнавця Олександра Солодаря «Під покровом Холодного Яру» – 
історія с. Мельники та Холодного Яру. 

48. Лупай, І. Ми славили Гулака ім’я / І. Лупай // Вісн. Городищини. – 
2021. – 26 лют. (№ 9). – С. 1, 8. 

Напередодні дня народження С. С. Гулака-Артемовського 
Городищенська дитяча школа мистецтв проводить конкурс юних 
талантів. 

49. Марчик, О. Авторська пісня Вікторії Єлисеєвої – серед кращих 
композиторів Черкащини / О. Марчик // Надросся. – 2021. – 14 січ. (№ 2). – 
С. 2. 

Черкаський обласний центр народної творчості підбив підсумки 
обласного конкурсу на кращу пісню, присвячену 205-й річниці від дня 
народження Михайла Вербицького. Серед переможців – викладачка 
Корсунь-Шевченківської дитячої школи мистецтв Вікторія Єлисеєва. 

50. Осіяненко, О. Групи самоокупності Тальнівської музшколи 
працюватимуть у приміщенні колишньої стоматполіклініки / О. Осіяненко 
// Новий дзвін. – 2021. – 4 берез. (№ 10). – С. 7. 

На сесії Тальнівської міської ради прийняли рішення про передачу 
частини приміщення колишньої стоматполіклініки в оперативне 
управління відділу культури, туризму та з питань діяльності ЗМІ 
Тальнівської міськради. 

51. Семененко, А. Здібна наставниця юні / А. Семененко // Вісн. 
Городищини. – 2021. – 29 січ. (№ 5). – С. 1, 8. 

Танцювальному колективу «Дезері» Городищенського міського 
Палацу культури ім. С. С. Гулака-Артемовського – 10 років. Фундатор 
і керівник колективу, а нині балетмейстер МПК – Христина Биба. 
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