
Управління культури та охорони культурної спадщини 
Черкаської облдержадміністрації 

 
Комунальний заклад «Обласна універсальна наукова 

бібліотека імені Тараса Шевченка» 
Черкаської обласної ради 

 

 

 

 

 

Заклади культури Черкаської області  

на сторінках центральної  

та місцевої преси 

ІV  квартал 2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаси  2021 

  



2 
 

УДК  016 : [008 : 061 (477.46) : 070 
З 18 

 

Укладач: Т. О. Осіна 
 

Редактор:    В. К. Величко 
 
 
 

 З 18         Заклади культури Черкаської області на сторінках центральної та місцевої 
преси. Вип. 4 : інформ. список / Управління культури та охорони культурної 
спадщини Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка 
ім.  Тараса Шевченка» Черкас. облради ; [уклад. Т. Осіна]. – Черкаси : ОУНБ 
ім. Тараса Шевченка, 2021. – 10 с. 

 

Бібліографічний список вміщує інформацію з центральних, обласних, районних 
періодичних видань та інтернет-джерел. Він відображає панораму культурного життя 
області, висвітлює питання регіональної культурної політики, важливі проблеми 
культури сьогодення, впровадження інноваційних форм роботи у закладах культури 
та інше. 

Матеріал систематизований за розділами: «Органи влади і культура», 
«В бібліотеках області», «Музейна справа», «Театрально-концертне життя», 
«Культурно-мистецькі події громад». Виходить щоквартально. 

Видання розраховане на керівників районних відділів культури, спеціалістів 
галузі, бібліотекарів. 

 
 

УДК  016 : [008 : 061 (477.46) : 070 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Комунальний заклад «Обласна 
універсальна наукова бібліотека 
імені Тараса Шевченка», 2021 



3 
 

Органи влади і культура 
 

1. Голіков, В. У Звенигородці запрацював коворкінг-центр для 
молодих і активних / В. Голіков // Шевченків край. – 2021. – 17 груд. (№ 
97/98). – С. 4. 

Центр відкрито в приміщенні Центру культури та дозвілля імені 
Тараса Шевченка Звенигородської міської ради. 

2. Зі святом талановитих, роботящих, натхненних улюбленою 
справою // Вісн. Городищини. – 2021. – 5 листоп. (№ 45). – С. 4. 

Галузь культури Городищини активно розвивається, а головне, 
відчуває значну підтримку керівників влади. 

3. Коваленко, Т. Премію вручили двадцятий раз / Т. Коваленко // 
Світлий шлях. – 2021. – 25 листоп. (№ 47). – С. 1. 

Лауреатами Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені 
Михайла Старицького стали: О. Ластівка, провідна актриса 
Черкаського облмуздрамтеатру  імені Т. Г. Шевченка та член Спілки 
письменників України В. І. Пахаренко. 

4. Коли в України будуть сучасні бібліотеки? // Трибуна 
хлібороба. – 2021. – 21 жовт. (№ 42). – С. 2. 

Про модернізацію закону про бібліотечну справу, який Верховна 
рада проголосувала у першому читанні та успішні приклади на місцях 
,коли громади самотужки створюють сучасний простір у бібліотеці. 

5. Купчин, А. Низький Вам уклін за відданість справі / А. Купчин // 
Світлий шлях. – 2021. – 11 листоп. (№ 45). – С 4. 

Начальник відділу культури, молоді та спорту Чорнобаївської 
селищної ради про роботу закладів культури. 

6. Назаренко, Р. У Каневі презентували свої проєкти 
Українсько-Данський молодіжний дім / Р. Назаренко // Дніпрова зірка. – 
2021. – 11 листоп. (№ 45). – С. 6. 

Команда Українсько-Данського молодіжного дому (м. Київ) 
презентувала студентам Канівського коледжу культури і мистецтв 
культурні проєкти і розповіла про важливість участі молоді в 
громадсько-політичному житті. 

7. Перша краєзнавча конференція у територіальної громаді // 
Вісн. Золотоніщини. – 2021. – 9 груд. (№ 49). – С. 4. 
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Мета конференції – донести до широкого загалу ТГ інформацію 
щодо заснування громадського краєзнавчого осередку Гельмязівської 
сільської ради. 

8. У центрі з’явиться алея музичних ліхтарів // Нова Молодь 
Черкащини. – 2021. – 3 листоп. (№ 44). – С. 3. 

Проєкт громадського бюджету, який запропонувала директорка 
Черкаської музичної школи №1 Юлія Темченко для впорядкування 
території учбового закладу. 

 
В бібліотеках області 

 
9. Балякіна, Тетяна. Книгу про історію черкаської преси отримають 

всі бібліотеки Черкащини [Електронний ресурс] / Тетяна Балякіна // Про 
все : [портал]. – 2021. – 7 жовт. – Режим доступу : // 
provce.ck.ua/bestseler-pro-istoriiu-cherkaskoi-presy-otrymaiut-vsi-biblioteky-
cherkashchyny (дата звернення 21.03.2022). – Назва з екрана. 

Про презентацію книги «Історія преси Черкащини (ХХ–початок 
ХХІ ст.)» історика, краєзнавця, голови Черкаської обласної організації 
Національної Спілки краєзнавців України В. Мельниченка у лекційній залі 
Черкаської ОУНБ імені Тараса Шевченка. 

10. Кирей, Р. Бібліотека бореться за виживання / Р. Кирей // Черкас. 
край. – 2021. – 3 листоп. (№ 45). – С. 4. 

У Черкасах через непорозуміння з ОСББ бібліотеці-філії №4 
вимкнули електроенергію. Критичний матеріал. 

11. Коваленко, Н. Гра в піжмурки... / Н. Коваленко // Вісн. 
Золотоніщини. – 2021. – 4 листоп. (№ 44). – С. 4. 

У міській бібліотеці в Золотоноші у камерній атмосфері 
обговорили нову книгу Наталії Колесніченко-Братунь «Ужвій. У 
піжмурки з долею». 

12. Коновал, А. «Spilno Hub» у Рижанівці: сучасна бібліотека для 
дорослих і дітей / А. Коновал // Шевченків край. –2021. – 10 груд. (№ 
95/96). – С. 2. 

Бібліотека перетворилася на сучасний відкритий для громадян 
простір. Це стало можливо завдяки участі Водяницької громади у 
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соціальних проєктах та реалізованому одному з них – « Час діяти, 
Україна» від фонду сталого розвитку «МХП»-Громаді». 

13. Мороз, С. БібліоХаб-простір для вітань / С. Мороз // Колос. – 
2021. – 7 жовт. (№ 40). – С. 3. 

До професійного свята Дня бібліотек у Тальнівській центральній 
бібліотеці провели флешмоб «Бібліотека – місце ідей та єднання людей 
Тальнівської громади». 

14. «Світло світення, що осязає пітьму» // Черкас.край. – 2021. – 
24 листоп. (№ 48). – С. 7. 

У День української писемності та мови в лекційній залі Черкаської 
обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка 
відбулася зустріч з журналістом, поетом Федором Пилипенком та 
презентація його збірки « Авеста». 

15. Смілянська бібліотека стала переможцем у двох номінаціях 
обласного конкурсу // Смілян. обрії. – 2021. – 3–10 листоп. (№ 44) – С. 6. 

Лауреати обласного конкурсу на кращий проєкт організації 
інноваційного простору в бібліотеці «Бібліотечний простір: ідеї та 
втілення, який проходив в Черкаській ОУНБ імені Тараса Шевченка. 

16. У сільські бібліотеки приїдуть нові книги // Нова Молодь 
Черкащини. – 2021. – 22 груд. (№ 51) – С .3. 

Тринадцять з половиною тисяч книг отримала Черкаська ОУНБ 
імені Тараса Шевченка від Українського інституту книги, які 
потраплять до бібліотек громад області. 

 
Музейна справа 

 
17. Біля Трахтемирова відкрили перший краєзнавчий музей // 

Нова Молодь Черкащини. – 2021. – 24 листоп. (№ 47). – С. 7. 
Музей відкрили в селі Бучак за сприяння Державного історико-

культурного заповідника «Трахтемирів». 
18. Висоцька, Л. Презентація першого онлайн-музею «ДНК 

української вишивки авангарду» / Л. Висоцька // Трудова слава. – 2021. – 
5 листоп. (№ 48). – С. 6. 

Унікальний проєкт, метою якого є популяризація маловідомої 
сторінки національної культури. 
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19. Висоцька, Л. Цвіт душі художника Олександра Ворони / Л. 
Висоцька // Трудова слава. – 2021. – 22 жовт. (№ 43). – С. 6. 

Персональна виставка члена Спілки художників  «Моя Україна» у 
картинній галереї Кам’янського державного історико–культурного 
заповідника. 

20. Ірина і Софія Гоменюк та їхня творчість – головні герої 
культурно-мистецького проєкту «Диво на стіні» // Уман. зоря. – 2021. – 8 
жовт. (№ 41). – С. 5. 

У 2020 році культурно-мистецький проєкт «Диво на стіні» став 
одним із переможців у конкурсній програмі Українського культурного 
фонду «Культура. Туризм. Регіони» і реалізований у співпраці з 
Уманським краєзнавчим музеєм  

21. Горова, В. Керівник заповідника «Чигирин» має товку, яка 
обростає майном навколо пам’яток / В. Горова // Нова Молодь 
Черкащини. – 2021. – 1 груд. (№ 48) – С. 7. 

Критичний матеріал щодо діяльності керівника Національного 
історико-культурного заповідника «Чигирин» Василя Полтавця. 

22. Горова, В. У Чигирині розвалюється пам’ятка / В. Горова // Нова 
Молодь Черкащини. – 2021. – 27 жовт. (№ 43). – С. 4. 

Резиденція Богдана Хмельницького у Чигирині , що є частиною 
Національного історико-культурного заповідник «Чигирин», перебуває 
у жалюгідному стані. 

23. Ефімцева, А. Амазонська містерія Руслана Найди в 
Кам’янському Гроті / А. Ефімцева // Черкас. край. – 2021. – 24 лют. (№ 
48). – С .6. 

У мистецькому порталі Кам’янки – романтичному Гроті – 
відкрилася виставка відомого українського скульптора Руслана Найди 
«Войовниці Великого степу. Козачки-амазонки». 

24. Калиновська, Т. У художньому музеї презентували книгу 
Святителя Луки / Т. Калиновська // Черкас. край. – 2021. – 13 жовт. (№ 
41). – С. 16. 

Презентація відбулася в рамках 4-го Черкаського Книжкового 
фестивалю. 

25. «Кольори моїх стежин» // Драбівщина. – 2021. – 12 листоп. (№ 
46). – С. 8. 
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Виставка з такою назвою відкрилася в музеї Народного 
декоративного мистецтва Шевченківського національного 
заповідника. Автор – канівчанка Оксана Петрівна Метелиця. 

26. Лісова, Л. Черкащина : В експозиції – Холодний Яр 
[Електронний ресурс] / Л. Лісова // Голос України. – 2021. – 18 жовт. – 
Режим доступу : https //www.golos.com.ua/article/352338 (дата звернення: 
21.03.2022). – Назва з екрана. 

Відкриття нової експозиції «Холодний Яр – земля вільних» у 
Медведівському краєзнавчому музеї Національного історико-
культурного заповідника «Чигирин». за підтримки Українського 
культурного фонду. 

27. 15 рядків, які розкривають душу України [Електронний ресурс] 
// Рідна Черкащина – 2021. – 1 жовт. – Режим доступу: 
https://ck.ridna.ua/2021/10/01/15-riadkiv-iaki-rozkryvaiut-dushu-ukrainy (дата 
звернення: 21.03.2022). – Назва з екрана. 

Про презентацію книги «Садок вишневий коло хати» із серії 
«Тарас Шевченко: текст і контекст» (автор ідеї В. Пахаренко, 
упорядники: М. Павленко, В. Пахаренко; вид-во «Брама-Україна», м. 
Черкаси) у Музеї «Кобзаря» Т. Шевченка (м. Черкаси). 

28. Руйнується музей Шевченка [Шевченківського національного 
заповідника] в Каневі: [Електронний ресурс] [про аварійний стан будівлі] 
// Рідна Черкащина – 2021. – 4 жовт. – Режим доступу : 
https://ck.ridna.ua/2021/10/04/ruynuietsia-muzey-shevchenka-v-kanevi/ 
(дата звернення 21.03.2022). – Назва з екрана. 

29. Традиції української вишивки від майстринь «Лесі 
Українки» // Черкас. край. – 2021. – 22 груд. (№ 52). – С. 16. 

У свято вишивальниць 17 грудня обласний краєзнавчий музей 
презентував виставку «Від традицій до сучасного стилю. Шедеври 
майстринь-вишивальниць фабрики «Лесі Українки». 

30. Трощинська, О. Презентація проєкту «Музей дітям – діти музею» 
/ О. Трощинська // Культура і життя. – 2021. – № 19. – С 4. 

Проєкт реалізується Благодійним фондом соціального розвитку 
НІКЗ «Чигирин» у партнерстві з Національним історико-культурним 
заповідником «Чигирин» у рамках партнерських програм «Діти 

https://ck.ridna.ua/2021/10/01/15-riadkiv-iaki-rozkryvaiut-dushu-ukrainy
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культури» (за підтримки Українського культурного фонду та «ГО 
«Гараж Генг»). 

31. Хата діда Ївлампія преображається // Черкас. край. – 2021. – 
10 листоп. (№ 46). – С. 16. 

Садибу зеленого туризму створюють у заповіднику «Трипільська 
культура» в селі Легедзино. 

32. Черкаському музею подарували незвичайний портрет 
Шевченка // Нова Молодь Черкащини. – 2021. – 17 листоп. (№ 47) – С. 4. 

Презент музею від заслуженого художника України, 
реставратора Віктора Крючкова. 

33. Чупак, Т. Музика і діти / Т. Чупак // Трудова слава. – 2021. – 12 
листоп. (№ 46). – С. 6. 

Шостого листопада, в день пам’яті П. І. Чайковського, у Кам’янці 
відбувся ХІІІ Всеукраїнський дитячий музичний конкурс. Підсумки. 

 
Культурно-мистецьке життя громад 

 
34. Бойко, С. Зимові посиденьки, або народні звичаї / С. Бойко // 

Надросся. – 2021. – 16 груд. (№ 50). – С. 7. 
Корсунь-Шевченківський будинок культури відтворює та 

популяризує народні звичаї та обряди. 
35. Вальчиковська, К. У Вільшані культура тримається на династіях 

/ К. Вальчиковська // Шполян. вісті. – 2021. – 3 листоп. (№ 44). – С. 9. 
У Вільшанській ОТГ, де діє центр культурі і дозвілля, наприкінці 

вересня усім знаним колективам вдалося підтвердити звання 
«народний /зразковий». 

36. Достойно підтвердили звання «народний» // Катеринопіл. 
вісн. – 2021. – (№ 76/77). – С. 3. 

Чотири творчі колективи Катеринопільської громади 
підтвердили звання «Народний». 

37. Комар, Т. Співуча родина народного «Надвечірʼя» відзначила 
десятирічний ювілей // Катеринопіл. вісн. – 2021. – 17 груд. (№ 92/93). – С. 
1,2. 
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38. Мистецтво ревниве: воно вимагає, щоб людина віддавалася 
йому повністю : [Інтерв’ю з Миколою Потапенком; записали Г. Вара та 
Н. Моренюк] // Маньків. новини. – 2021. – 11 листоп. (№ 45). – С. 4. 

Микола Потапенко – молодий та креативний керівник сектору 
культури та туризму Маньківської селищної ради. 

39. Мистецтво танцю в ореолі пам’яті // Вісн. Золотоніщини, – 
2021. – 21 жовт. (№ 42). – С.4. 

14 жовтня в Піщаному вшосте проведено територіальний 
фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Світлячок–2021», 
присвячений пам’яті загиблого в АТО Руслана Шеремета. 

40. Мороз, С. А в мішку ноти для духового оркестру / С. Мороз // 
Колос. –2021. – 21 жовт. (№ 42). – С. 2. 

Тальнівський духовий оркестр за багато років свого існування 
має великі напрацювання, свою славу і заслужені нагороди. 

41. Слинько, А. «Хто співає – той щасливий» / А. Слинько // 
Шевченків. край. – 2021. – 8 жовт. (№ 76/77). – С. 3. 

125-річний ювілей найповажнішого колективу Звенигородщини – 
народної хорової капели Шевченківського Будинку культури. 

42. Хустина мені до лиця / Вісн. Городищини. – 2021. – 17 груд. 
(№ 55). – С. 4. 

Жительки Городищенської територіальної громади 7 грудня 
відзначили День української хустки. Міський Палац культури 
організував флешмоб у соціальній мережі Фейсбук та цікаві заходи в 
освітніх закладах. 

43. У Каневі добудували ультрасучасний культурний центр 
«Шевченко НUB» // Черкас. край. – 2021. – 27 жовт. (№ 44). – С 3. 

Це вдалося зробити завдяки програмі Президента України 
«Велике Будівництво». Відвідали центр очільник області О. Скічко 
разом з Президентом України В. Зеленським. 

44. Щербатюк, О. Музична школа : блеск талантів у 
прохладному приміщенні / О. Щербатюк // Понад Тікичем. – 2021. – 11 
груд. (№ 50). – С. 2. 

Музична дитяча школа, що виховує багато переможців різних 
конкурсів, потребує матеріально-фінансової допомоги. 
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