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ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ
Гречаний О. Сергій Чернов: «Серця українців ніколи не забудуть самопожертви ліквідаторів» : [пам’ятні заходи в м. Харкові до 33-ї річниці Чорнобильської трагедії, зокрема про виступ акторів харківських театрів в обласній
філармонії] / Олександр Гречаний // Слобід. край. – 2019. – 25 квіт. – С. 3.
День пам’яті жертв політичних репресій [відзначили у Нац. історикомеморіальному заповіднику «Биківнянські могили» (м. Київ)] / прес-центр //
Слово Просвіти. – 2019. – 23–29 трав. – С. 16. – Також доступний:
http://slovoprosvity.org/2019/05/23/den-pamyati-zhertv-politychnyh-represij/.1
Жадан, бардівські пісні та світлові шоу : у Тернополі триває фестиваль
«Ї» [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ: [платформа]. – Текст. і
граф. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2693914zadan-bardivski-pisni-ta-svitlovi-sou-u-ternopoli-trivae-festival-i.html(дата звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.
Програма VII мистецького фестивалю «Ї» у м. Тернополі.2
Чорна С. «Перетинаючи київський Стікс» / Світлана Чорна // Голос
України. – 2019. – 17 трав. – С. 1, 12. – Також доступний: http://www.golos.
com.ua/article/317076.
Зокрема про відкриття документальної виставки «Перетинаючи київський Стікс», присвяченої розстріляним у 1937–1941 рр. київським грекам. До
Дня пам’яті жертв політичних репресій.
Великодні свята в Україні
Віценя Л. Світла радість ллється із небес / Лідія Віценя // Зоря Полтавщини. – 2019. – 3 трав. – С. 1. – Також доступний: http://zorya.poltava.ua/cvitlaradist-llietsja-iz-nebes/.
Святкові заходи у м. Полтаві, зокрема фестиваль «Свято Паски» і благодійний ярмарок.
Дмитренко Ж. На Великдень сонце грає : V Всеукраїнське свято «Великодня писанка» у Вінниці / Жанна Дмитренко // Вінниччина. – 2019. – 8 трав. –
С. 7.3
Клименко Ю. Битва писанок : во всех уголках Днепропетровщины ярко
и творчески отметили Пасху. Христос Воскрес! / Юлия Клименко // Днепр веч. –
2019. – 2 мая. – С. 1, 12. – Також доступний: http://dv-gazeta.info/
dneprnews/na-dnepropetrovshhine-proveli-festival-doroge-yayechko-do-velikodnya.html.
Див. № 187.
День пам’яті та примирення та День перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні 4
В Ворзеле происходит образовательно-патриотическое мероприятие ко
Дню Победы [Електронний ресурс] : [інформація] // Киев. правда. – 2019. –
Див. також: Голос України. 2019. 21 трав. С. 4. Також доступний: http://www.golos.com.ua/article/303220.
Див. також: Уряд. кур’єр. 2019. 8 трав. С. 16. Також доступний: https://ukurier.gov.ua/uk/news/yi-krasnogo-slovamuziki-ta-kinofestival/.
3
Див. також: Вінниччина. 2019. 3 трав. С. 1; Укрінформ : [платформа]. Текст. і граф. дані. Режим доступу:
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2693049-velikodna-pisanka-u-vinnici-zibrala-mitciv-iz-17-oblastej.html(дата
звернення: 06.05.2019). Назва з екрана.
4
Див. також: Радіо Свобода : [сайт]. Текст. і граф. дані. Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/newsvystavka-gulag-kyiv/29928416.html (дата звернення: 10.05.2019). Назва з екрана.
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7 мая. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://kpravda.com/v-vorzeleproishodit-obrazovatelno-patrioticheskoe-meroprijatie-ko-dnju-pobedy-foto/39160
(дата звернення: 17.05.2019). – Назва з екрана.
Про захід «Козацька слава не вмре, не загине від нині довіку!» в Музеї історії і культури «Уварівський дім» (м. Ворзель, Київська обл.).
Вітрич М. Мелодії на славу Перемоги : [підсумки 38-го обласного маршу-параду духових оркестрів з конкурсною програмою в м. Полтаві] / Марія
Вітрич // Зоря Полтавщини. – 2019. – 10 трав. – С. 4. – Також доступний:
http://zorya.poltava.ua/melodii-na-slavu-peremogi/.
Воронков В. Вічно жива пам’ять міста-героя / В’ячеслав Воронков //
Голос України. – 2019. – 11 трав. – С. 4. – Також доступний: http://www.golos.
com.ua/article/316847.
Урочисті заходи у м. Одесі та області1.
Москаленко О. Трагедія фронту, подвиг народу : [скорботно-урочисті
заходи в урочищі Шумейкове поблизу м. Лохвиці (Полтавська обл.)] / Олександр Москаленко // Зоря Полтавщини. – 2019. – 17 трав. – С. 2. – Також доступний: http://zorya.poltava.ua/tragedija-frontu-podvig-narodu/.
«Погляд на війну та мир» – нова [фото]виставка у черкаському [обл.
худож.] музеї [Електронний ресурс] : [інформація] // Prostir.museum : [портал]. –
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/41825 (дата
звернення: 10.05.2019). – Назва з екрана.
У столиці презентують бентежні історії про війну з сімейних архівів
[Електронний ресурс] : [інформація] // Вечір. Київ. – 2019. – 7 трав. – Текст. і
граф. дані. – Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/v-stolytsi-prezentuyutbentezhni-istorii-pro-viynu-z-simeynykh-arkhiviv (дата звернення: 08.05.2019). –
Назва з екрана.
Проект «Родинна пам’ять про війну. Есеї» у Меморіальному комплексі
«Нац. музей історії України у Другій світовій війні» (м. Київ).2
Фіалковський А. «Немає правди у війни, вона лиш в мирі і любові…» :
[пам’ятні заходи у м. Полтаві та області] / Андрій Фіалковський // Зоря Полтавщини. – 2019. – 14 трав. – Також доступний: http://zorya.poltava.ua/nemaiepravdi-u-vijni-vona-lish-v-miri-i-ljubovi/.
Див. № 30, 362.
До 75-х роковин депортації кримських
татар та інших народів Криму 3
Україна. Кабінет Міністрів. Про утворення Організаційного комітету з
підготовки та проведення заходів у зв’язку з 75-ми роковинами депортації
кримських татар та інших народів Криму: розпорядження від 8 трав. 2019 р.
№ 312-р // Уряд. кур’єр. – 2019. – 18 трав. – С. 18.
В Анкарі [Туреччина] представили виставку про депортацію кримських татар [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. –
Про заходи в Одеській нац. науковій бібліотеці див.: Веч. Одесса.2019. 8 мая. Текст. і граф. дані. Режим доступу: http://vo.od.ua/rubrics/dalekoe-blizkoe/42538.php (дата звернення: 10.05.2019). Назва з екрана.
2
Див. також: Prostir.museum : [портал]. Текст. і граф. дані. Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/41818
(дата звернення: 10.05.2019). Назва з екрана.
3
Див. також: Україна молода. 2019. 17–18 трав. С. 5. Також доступний: https://umoloda.kyiv.ua/number/
3458/196/133414/.
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Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubriccrimea/2705796-v-ankari-predstavili-vistavku-pro-deportaciu-krimskih-tatar.html
(дата звернення: 23.05.2019). – Назва з екрана.
Гоцуляк С. Світанкова Хайтарма / Станіслав Гоцуляк // Україна молода. – 2019. – 21 трав. – С. 12. – Також доступний: https://www.umoloda.kiev.
ua/number/3459/164/133497/.
Про музейно-виставкову акцію «Традиційно: ніч у НМІУ», присвячену
75-м роковинам депортації кримськотатарського народу та Міжнародному
дню музеїв, у Нац. музеї історії України (м. Київ).
Заходи із вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу у
Херсоні [Електронний ресурс] : [інформація] // Херсон. вісник. – 2019. – 20
трав. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://visnik.ks.ua/zakhody-izvshanuvannya-zhertv-henotsydu-krymsʹkotatarsʹkoho-narodu-u-khersoni/ (дата звернення: 22.05.2019). – Назва з екрана.
На ВДНГ показують вкрадений Крим мовою мистецтва [Електронний
ресурс] : [інформація] // Вечір. Київ. – 2019. – 23 трав. – Текст. і граф. дані. –
Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/na-vdnh-pokazuyut-vkradenyykrym-movoyu-mystetstva (дата звернення: 23.05.2019). – Назва з екрана.
Проект «Вкрадений Крим. Історія депортації» у Нац. комплексі «Експоцентр України» (м. Київ).1
Пасова Т. Не маємо права забувати жертв депортації кримських татар /
Тетяна Пасова // Голос України. – 2019. – 18 трав. – С. 11. – Також доступний:
http://www.golos.com.ua/article/317191.
Фотовиставка «Обличчя депортації. Трагедія кримських татар 75 років
поспіль» кримськотатарської фотохудожниці З. Ялибойлу у Кримському домі
(м. Київ).
Пасова Т. Пам’ять жертв примусового переселення і сьогоднішні репресії / Тетяна Пасова // Голос України. – 2019. – 14 трав. – С. 1, 11. – Також доступний: http://www.golos.com.ua/article/316896.
Культурно-мистецькі заходи у НБУ ім. Ярослава Мудрого (м. Київ).
Скрипник В. Презентують портрети політв’язнів з окупованого Криму /
Віктор Скрипник // Голос України. – 2019. – 16 трав. – С. 7. – Також доступний:
http://www.golos.com.ua/article/317055.
Про підготовку та експонати фотодокументальної виставки у м. Вінниці, присвяченій Дню боротьби за права кримськотатарського народу, 75-м роковинам депортації кримських татар та Дню Європи, в рамках проекту
«Хайтарма. Повернення».2
У Нью-Йорку [в Українському музеї] відкрилася виставка [«Депортація в обличчях кримських татар: 75 років опісля»] до 75-ї річниці депортації
кримських татар [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubricДив. також: Укрінформ : [платформа]. Текст. і граф. дані. Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubriccrimea/2699771-vkradenij-krim-istoria-deportacii-u-kievi-vidkrietsa-misteckij-proekt.html (дата звернення: 15.05.2019).
Назва з екрана.
2
Див. також: Укрінформ : [платформа]. Текст. і граф. дані. Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubriccrimea/2699263-na-vinniccini-gotuut-vistavu-za-spogadami-deportovanih-krimskih-tatar.html
(дата
звернення:
14.05.2019). Назва з екрана.
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crimea/2693859-u-nujorku-vidkrilasa-vistavka-do-75i-ricnici-deportacii-krimskihtatar.html (дата звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.
У Херсоні відкрили виставку [«Наш Крим»] до 75-ї річниці депортації
кримських татар [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubriccrimea/2701794-u-hersoni-vidkrili-vistavku-do-75i-ricnici-deportacii-krimskih-tatar.html
(дата звернення: 17.05.2019). – Назва з екрана.
Хвилина мовчання, мітинг і фільм : у столиці пом’януть жертв геноциду кримських татар [Електронний ресурс] : [інформація] // Вечір. Київ. –
2019. – 18 трав. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.
ua/news/khvylyna-movchannya-mitynh-i-fil-m-u-stolytsi-pom-yanut-zhertvhenotsydu-kryms-kykh-tatar (дата звернення: 20.05.2019). – Назва з екрана.
Культура та мистецтво у прифронтовій зоні
Чечель Л. «Щедрик» – візитка Покровська / Людмила Чечель // Україна молода. – 2019. – 7 трав. – С. 11. – Також доступний: https://www.umoloda.
kiev.ua/number/0/164/133095/.
Про відвідання діячами культури м. Покровська (Донецька обл.) у Всесвітній день книги й авторського права, зокрема проведення Форуму видавців
«Книжкові трансформації» та презентацію науково-популярного журналу
«Наука і суспільство» (Товариство «Знання») у Покровській центральній міській
бібліотеці ім. Т. Шевченка.
Див. № 193.
Історія культури
Абдрахманова М. Ж. Націєтворчі та культуротворчі чинники української культури кінця ХІХ – початку ХХ століття в контексті модерного історико-філософського дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / М. Ж. Абдрахманова ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2018. – 18 с.
Краєзнавство
Див. № 50.
Благодійництво, меценатство та спонсорство
Боярчук Т. «Володька» – найдорожчий лот : усього ж на аукціоні «Кава милосердя» волонтери зібрали понад 28 тисяч – на лікування хворих хлопчиків : [про участь в аукціоні діячів культури та мистецтва] / Тетяна Боярчук //
Високий Замок. – 2019. – 8–15 трав. – С. 4. – Також доступний: https://wz.lviv.
ua/news/390026-na-auktsioni-kava-myloserdia-volontery-zibraly-ponad-28-tysiachna-likuvannia-khvorykh-khlopchykiv.
Луців В. Рідкісний благодійний концерт [на підтримку Кременецької
районної організації ВУТ «Просвіта» (Тернопільська обл.) для будівництва Народного дому у залі Відділу Союзу українців у Великій Британії (м. Лондон)] /
Володимир Луців // Слово Просвіти. – 2019. – 30 трав.–5 черв. – С. 6. – Також
доступний: http://slovoprosvity.org/2019/05/30/ridkisnyj-blahodijnyj-kontsert/.
Нагорная А. Восстановили памятник воинам-освободителям [у м. Костянтинівці Донецької обл. до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні] /
Алевтина Нагорная // Сегодня. – 2019. – 14 мая. – С. 5. – Також доступний:
https://www.pressreader.com/ukraine/segodnya-kyiv/20190514/281582357078534.
6

Про діяльність Фонду Б. Колесникова з реалізації освітніх і соціальних
проектів у Донецькій обл., зокрема реставрацію та відновлення пам’ятників
та меморіалів.
Разанова Ю. Віктор Ющенко подарував [Вінницькому обл. краєзнавчому] музею копію давнього бурштинового намиста / Юлія Разанова // Вінниччина. – 2019. – 26 квіт. – С. 7.
Про подарунок музею копії бурштинового намиста з колекції відтворених
дизайнером О. Навроцькою стародавніх прикрас «Астерія» у рамках проекту
«Код жінки», який є частиною проекту «Код нації».
У Києві нагородили мецената Одеського музею західного і східного
мистецтва [Електронний ресурс] : [інформація] // Prostir.museum : [портал]. –
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/41803 (дата
звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.
Про переможця Нац. конкурсу «Благодійна Україна – 2018» у номінації
«Меценат року» Б. Пантеліса.
Див. № 70, 332.
Соціальні культурно-мистецькі
проекти, ініціативи
Володина Л. «Все краски жизни – в библиотеке!» / Л. Володина //
Юж. правда. – 2019. – 20–23 апр.
Презентація соціального бібліотечного проекту для читачів похилого віку у Центральній міській бібліотеці для дітей ім. Шури Кобера і Віті Хоменка
м. Миколаєва.
Степовий В. «Альбом спогадів» / Володимир Степовий // Житомирщина. – 2019. – 20–23 квіт. – С. 8.
Про проект «Альбом спогадів» Бердичівської міської ЦБС – одного із переможців конкурсу підтримки проектів соціальної дії програми Британської
Ради в Україні «Активні громадяни».
Стрельник И. Чем будут удивлять гостей в «Ночь истории» [Електронний ресурс] / Ирина Стрельник // Веч. Харьков. – 2019. – 26 мая. – Текст. і
граф. дані. – Режим доступу: https://vecherniy.kharkov.ua/news/157464/ (дата звернення: 28.05.2019). – Назва з екрана.
Про учасників і програму ХІ соціально-просвітницького проекту «Ніч історії» в культурно-мистецьких установах м. Харкова.
Див. № 114, 177, 202.
НАЦІОНАЛЬНІ

ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ, ПИТАННЯ МОВНОЇ
ПОЛІТИКИ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

Україна. Кабінет Міністрів. Питання українського правопису : постанова від 22 трав. 2019 р. № 437 // Уряд. кур’єр. – 2019. – 30 трав. – С. 4.1
Art-пікнік, квест і «Проект дощу» : що готує «Острог – Ренесанс
2019» [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. – Текст.
Див. також: Високий Замок. 2019. 3–5 трав. С. 1, 3. Також доступний: https://wz.lviv.ua/blogs/389710-movanahoduie; 30 трав.–5 черв. С. 5.
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і граф. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2708091artpiknik-kvest-i-proekt-dosu-so-gotue-ostrog-renesans-2019.html (дата звернення:
27.05.2019). – Назва з екрана.
Про підготовку до IV Всеукраїнського історико-культурного фестивалю
«Острог – Ренесанс 2019» у м. Острозі (Рівненська обл.) та його програму.
Буланова Н. Кам’янське запрошує на ХІІ Всеукраїнський історикокультурологічний фестиваль «Мамай-fest» [Електронний ресурс] : [про програму фестивалю] // Prostir.museum : [портал]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/41898 (дата звернення: 27.05.2019). – Назва з
екрана.
Вертіль О. Сумщина передала естафету Києву / Олександр Вертіль //
Уряд. кур’єр. – 2019. – 23 трав. – С. 8. – Також доступний: https://ukurier.gov.ua/
media/newspaper/adv/2019-05-22/95_6458-r.pdf.
Підсумки ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика.1
Вітаємо переможців [ІV Всеукраїнського] кримсько-українського літературного конкурсу «Ми – діти твої, Україно!» імені Данила Кононенка!
[Електронний ресурс] / оргкомітет конкурсу «Ми – діти твої, Україно!» ім.
Д. Кононенка // Крим. світлиця. – 2019. – 3 трав. – Текст. і граф. дані. – Режим
доступу: http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=21110 (дата
звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана.
Віценя Л. Бути гідними пам’яті великих предтеч : [заходи у м. Полтаві
до 170-річчя від дня народження класика української літератури Панаса Мирного, зокрема вручення дипломів лауреатам премії ім. Панаса Мирного] / Лідія
Віценя // Зоря Полтавщини. – 2019. – 21 трав. – С. 10. – Також доступний:
http://zorya.poltava.ua/buti-gidnimi-pam-jati-velikih-predtech/.2
Волощук Г. Актуальна спадщина / Галина Волощук // Слово Просвіти. –
2019. – 23–29 трав. – С. 11. – Також доступний: http://slovoprosvity.org/
2019/05/23/aktualna-spadschyna/.
Про організаторів, хід та учасників Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті
культурно-історичних процесів кінця ХІХ – початку ХХ ст.» у Коломийському
навчально-науковому інституті (Івано-Франківська обл.).
Кирей Р. На роздоріжжі декомунізації [Електронний ресурс] / Роман
Кирей // Черкас. край. – 2019. – 13 трав. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу:
http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/aktualno/item/20626-na-rozdorizhzhidekomunizatsiyi (дата звернення: 23.05.2019). – Назва з екрана.
Про хід декомунізації в Черкаській обл.
Кириєнко А. Поезія, пісня, патріотизм – довгоочікуваний «Віршень» /
Анна Кириєнко // Культура і життя. – 2019. – № 5–8. – С. 13.
Про хід та учасників Всеукраїнського фестивалю поезії й авторської пісні «Віршень» у м. Києві, зокрема вручення премії ім. Я. Галчевського «За подвижництво у державотворенні» в рамках фестивалю.
Див. також: Слово Просвіти. 2019. 23–29 трав. С. 1, 3. Також доступний: http://slovoprosvity.org/
2019/05/23/nasha-mova-bezsmertna-yak-bezsmertna-ukrajinska-dusha/; 23–29 трав. С. 3. Також доступний:
http://slovoprosvity.org/2019/05/23/ukrajinska-mova-lyubovi/.
2
Див. також: Зоря Полтавщини. 2019. 10 трав. С. 4. Також доступний: http://zorya.poltava.ua/mova-taka-zh-zhivaistota-jak-i-narod-shho-ii-vitvoriv/.
1
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Коваль Р. «В ріднім краю панувати не дано нікому» / Роман Коваль ;
[розмовляла] Л. Громадська // Україна молода. – 2019. – 15 трав. – С. 9. – Також
доступний: https://www.umoloda.kiev.ua/number/3457/196/133320/.
Письменник, дослідник історії України, президент Історичного клубу
«Холодний Яр» про ідею створення та діяльність клубу, вшанування пам’яті
героїв Холодного Яру (Чигиринський р-н, Черкаська обл.).
Кузан В. Василь Кузан: «Письменники будують фортеці духу, які не
зможе взяти жодна ворожа сила» / Василь Кузан ; спілкувався В. Шкіря // Літ.
Україна. – 2019. – 4 трав. – С. 5.
Поет, член Всеукраїнського об’єднання «Рух захисту української мови»
про Закон України № 5670 «Про забезпечення функціонування української мови
як державної».1
Кушнір Б. …Він створював об’єднання Січових стрільців / Богдан
Кушнір // Голос України. – 2019. – 16 трав. – С. 7. – Також доступний:
http://www.golos.com.ua/article/317058.
Про документальну виставку у м. Львові, присвячену життєвому шляху
громадсько-політичного, культурно-освітнього діяча, публіциста, видавця, організатора товариства Українських січових стрільців К. Трильовського (1864–1941).
Мирний В. «Мова – така ж жива істота, як і народ, що її витворив…» :
до 170-річчя Панаса Мирного / Володимир Мирний // Зоря Полтавщини. – 2019. –
10 трав. – С. 4. – Також доступний: http://zorya.poltava.ua/mova-taka-zh-zhivaistota-jak-i-narod-shho-ii-vitvoriv/.
Наснажені Шевченковим словом / прес-центр Хмельницького ОО
«Просвіта» ім. Т. Шевченка // Слово Просвіти. – 2019. – 9–15 трав. – С. 5. – Також доступний: http://slovoprosvity.org/2019/05/10/nasnazheni-shevchenkovymslovom/.
Про культурно-мистецький десант по Шевченківським місцям (Черкаська обл.) за участю письменника, голови Хмельницької обл. організації ВУТ
«Просвіта» ім. Т. Шевченка В. Міхалевського.
Неїжмак В. Закодовані стежки Симона Петлюри / Василь Неїжмак //
Голос України. – 2019. – 22 трав. – С. 9. – Також доступний: http://www.golos.
com.ua/article/317311.
Про розроблення та презентацію у м. Полтаві інноваційного з QR-кодами
просвітницько-краєзнавчого екскурсійного маршруту «Полтавський період Симона Петлюри», присвяченого 140-річчю від дня народження державного, військового та політичного діяча, головного отамана УНР С. Петлюри (1879–1926).
Нікітенко Л. Знищений катами України / Людмила Нікітенко // Україна молода. – 2019. – 21 трав. – С. 3. – Також доступний: https://www.umoloda.
kiev.ua/number/3459/2006/133522/.
Вшанування пам’яті поета, перекладача Тодося Осьмачки (1895–1962)
у с. Куцівка (Смілянський р-н, Черкаська обл.) і вручення літературної премії
ім. Тодося Осьмачки поету, науковцю М. Слюсаревському.
Про закон див. також: Вінниччина. 2019. 3 трав. С. 4; Zaxid.net : [сайт]. Текст. і граф. дані. Режим доступу:
https://zaxid.net/spravdi_yedina_derzhavna_n1480256 (дата звернення: 02.05.2019). Назва з екрана; Україна молода. 2019. 3–4 трав. С. 5. Також доступний: https://www.umoloda.kiev.ua/number/3453/188/132996/.
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Пакулько Г. Дух поета вита Подільським краєм : [літературно-мистецьке свято у смт Чорний Острів (Хмельницька обл.) з нагоди 192-ї річниці від
дня народження поета-байкаря Л. Глібова] / Галина Пакулько // Поділ. вісті. –
2019. – 21 берез. – С. 10.
Петренко Т. Воскреслі співи воскреслої України / Тетяна Петренко //
Зоря Полтавщини. – 2019. – 17 трав. – С. 15. – Також доступний: http://zorya.
poltava.ua/voskresli-spivi-voskresloi-ukraini/.
Про музичний альбом «Пісні Української революції», підготовлений Укр.
інститутом нац. пам’яті та гуртом стародавньої музики «Хорея Козацька»
(м. Київ). До презентації в м. Полтаві.
Пустовгар О. Україна і Полтавщина вшанували Симона Петлюру з нагоди його 140-річчя : [огляд культурно-мистецьких заходів] / Олег Пустовгар //
Слово Просвіти. – 2019. – 30 трав.–5 черв. – С. 1, 4. – Також доступний:
http://slovoprosvity.org/2019/05/30/ukrajina-i-poltavschyna-vshanuvaly-symonapetlyuru-z-nahody-joho-140-richchya/.
Разумный А. Куда доведет языковый закон? Круглый стол на тему:
Что даст Украине закон о языке? : свое мнение по поводу резонансного языкового закона, за который проголосовали 278 народных депутатов, «Вечерке»
высказали эксперты / Александр Разумный // Днепр веч. – 2019. – 8 мая. –
С. 4–5.
Степаненко М. Оригінальний словникарський досвід полтавця Івана
Котляревського / Микола Степаненко // Зоря Полтавщини. – 2019. – 3 трав. –
С. 15. – Також доступний: http://zorya.poltava.ua/originalnij-slovnikarskij-dosvidpoltavcja-ivana-kotljarevskogo/.
Цимбалюк М. Від мови до держави / Микола Цимбалюк // Слово Просвіти. – 2019. – 30 трав.–5 черв. – С. 1. – Також доступний: http://slovoprosvity.
org/2019/05/30/vid-movy-do-derzhavy/.
Про хід сесії Головної ради ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка в м. Києві,
присвяченої питанню мовної політики в Україні та кадровим змінам.
Чечель Л. Мова як оборонний рубіж : у Києві [в Товаристві «Знання»
України] презентували «Словник української мови VI століття» [І. Ющука] /
Людмила Чечель // Україна молода. – 2019. – 17–18 трав. – С. 14. – Також доступний: https://umoloda.kyiv.ua/number/3458/164/133390/?0.
Чижова Л. Відзначення 30-річного ювілею відновлення «Просвіти» у
Миколаєві / Людмила Чижова // Юж. правда. – 2019. – 28 марта.
Чорна С. На одній виставці – тисячоліття української державності /
Світлана Чорна // Слово Просвіти. – 2019. – 23–29 трав. – С. 5. – Також доступний: http://slovoprosvity.org/2019/05/23/na-odnij-vystavtsi-tysyacholittya-ukrajinskojiderzhavnosti/.
Про відкриття та експонати фотодокументальної виставки «Українська державність: витоки, етапи становлення та розвитку» у Нац. центрі
ділового та культурного співробітництва «Український дім» (м. Київ).
Шаюн Н. В Рівненському [обл.] краєзнавчому музеї відбувся круглий
стіл на тему «Рівне – столиця УНР» [Електронний ресурс] / Надія Шаюн //
Prostir.museum : [портал]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://prostir.
museum/ua/post/41802 (дата звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.
Див. № 90, 136, 183, 201, 219, 292, 337, 390.
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День вишиванки
В Николаеве прошел марш вышиванок : [інформація] // Юж. правда. –
2019. – 13–16 апр. – Також доступний: http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/
26008?style=font-size%3A18px%3B.
Логвиненко Л. Тривога теж одягла вишиванку / Леонід Логвиненко //
Сіл. вісті. – 2019. – 21 трав. – Також доступний: http://www.silskivisti.kiev.
ua/19687/index.php?n=42329.
Проведення акції «Одягни вишиванку з самого ранку» в м. Харкові.
Магія створення тканих виробів : [інформація] // Голос України. –
2019. – 17 трав. – С. 3. – Також доступний: http://www.golos.com.ua/article/
317109.
Виставка історичних українських костюмів «Відроджене втрачене», відтворених дослідниками та майстринями «Центру дослідження і відродження
Волині», у приміщенні Верховної Ради України (м. Київ). До Всесвітнього дня
вишиванки та Міжнародного дня музеїв.
Мичко С. Хрестиковий похід / Світлана Мичко // Україна молода. –
2019. – 15 трав. – С. 2.
Святкові заходи в містах України та Канади.
Опанасенко Л. Символ нескореної нації : [святкування в Україні та за
кордоном] / Людмила Опанасенко // Голос України. – 2019. – 16 трав. – С. 1, 5. –
Також доступний: http://www.golos.com.ua/article/317009.
Те, що об’єднує : [інформація] // Голос України. – 2019. – 17 трав. –
С. 5. – Також доступний: http://www.golos.com.ua/article/317080.
Святкові заходи за кордоном, зокрема у Канаді.
Див. № 233.
У творчих спілках України
Див. № 245.
Персоналії діячів української культури
Бурбан В. Живеш в Україні, то знай її мову! / Володимир Бурбан //
Сіл. вісті. – 2019. – 3 трав. – Також доступний: http://www.silskivisti.kiev.
ua/19682/index.php?n=42156.
Творчий шлях письменника, драматурга, театрального та культурного
діяча М. Старицького (1840–1904).
Давиденко Т. Добром зігріте серце / Тетяна Давиденко // Культура і
життя. – 2019. – № 9–13. – С. 4.
Творчий шлях драматурга, перекладача, театрального критика з.п.к. України О. Корнієнка (1919–2003). Літературно-мистецький вечір у Тернопільській ОУНБ до 100-річчя від дня народження митця.
Іршенко В. «Собори душ своїх збережіть…» / Валентина Іршенко //
Пам’ятки України: національна спадщина. – 2019. – № 1. – С. 31–33.
Про діяльність письменника, громадського діяча, Героя України Олеся
Гончара (1918–1995) з відродження та захисту культурного та духовного надбання українського народу, започаткування та роботу благодійної організації
«Всеукраїнський фонд відродження видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини ім. Олеся Гончара».
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Колупаєва А. Микола Моздир (06.01.1928–26.02.2018) : [творчий
шлях та наукова діяльність мистецтвознавця, музейника] / Агнія Колупаєва //
Студії мистецтвознавчі. – 2018. – № 2. – С. 116–118. – Також доступний:
http://sm.etnolog.org.ua/zmist/2018/2/116.pdf.
Сулима М. Корифей української медієвістики / Микола Сулима //
Слово Просвіти. – 2019. – 23–29 трав. – С. 7. – Також доступний:
http://slovoprosvity.org/2019/05/23/koryfej-ukrajinskoji-medijevistyky/.
Про науково-дослідну діяльність літературознавця, історика, археолога,
бібліографа Л. Махновця (1919–1993).
Фалько Я. Портрет історика в інтер’єрі часу та довгої «битви за київську спадщину» / Ярослав Фалько // Голос України. – 2019. – 31 трав. – С. 12–
13. – Також доступний: http://www.golos.com.ua/article/317695.
Творчий шлях і наукова діяльність літературознавця, історика, бібліографа, археолога Л. Махновця (1919–1993), пам’ятні заходи у Музеї книги та
друкарства України (м. Київ).
До 158-ї річниці перепоховання праху Т. Шевченка
на Чернечій горі поблизу м. Канева (Черкаська обл.)
Боднар М. «Досить було однієї людини, щоб урятувати цілу націю» /
Михайлина Боднар // Слово Просвіти. – 2019. – 30 трав.–5 черв. – С. 3. – Також
доступний: http://slovoprosvity.org/2019/05/30/dosyt-bulo-odnijeji-lyudyny-schoburyatuvaty-tsilu-natsiyu/.
Про участь делегації з м. Івано-Франківськ в урочистих заходах у м. Каневі (Черкаська обл.).
За українську Україну! : [ред. ст.] // Слово Просвіти. – 2019. – 30
трав.–5 черв. – С. 2. – Також доступний: http://slovoprosvity.org/2019/05/30/zaukrajinsku-ukrajinu/.
Урочисті заходи у м. Києві, зокрема вручення Народної премії ім. Т. Шевченка вченому, журналісту, літературному критику, видавцю М. Тимошику та
художниці, педагогу М. Соченко.
Манюк О. Вшановуючи Великого Кобзаря : [урочисті заходи у м. Чернівцях] / Ольга Манюк // Слово Просвіти. – 2019. – 30 трав.–5 черв. – С. 3. – Також доступний: http://slovoprosvity.org/2019/05/30/vshanovuyuchy-velykohokobzarya/.
Стражник Л. Ідемо до Кобзаря, як на сповідь : у селі Тишківці [Городенківський р-н, Черкаська обл.] відбулися заходи з нагоди перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі / Людмила Стражник // Голос України. – 2019. –
24 трав. – С. 3. – Також доступний: http://www.golos.com.ua/article/317408.
Цимбалюк М. На Горі Чернечій у Каневі : [про урочисті заходи] / Михайло Цимбалюк // Слово Просвіти. – 2019. – 30 трав.–5 черв. – С. 3. – Також
доступний: http://slovoprosvity.org/2019/05/30/na-hori-chernechij-u-kanevi/.1
Присудження премій у галузі культури
Міжнародна премія [ім. І.] Франка оголосила номінантів [Електронний ресурс] : [інформація] // Читомо : [портал]. – Текст. і граф. дані. – Режим
1

Див. також: Уряд. кур’єр. 2019. 24 трав. С. 2.
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доступу: http://www.chytomo.com/mizhnarodna-premiia-franka-oholosyla-nominantiv/
(дата звернення: 10.05.2019). – Назва з екрана.
Нагородження лауреатів [літературної] премії імені Дмитра Нитченка /
прес-служба Ліги українських меценатів // Літ. Україна. – 2019. – 18 трав. –
С. 2.
Названо лауреатів премії Полтавської обласної ради імені Панаса Мирного / відділ інформ. та аналіт. забезпечення обласної ради // Зоря Полтавщини. –
2019. – 26 квіт. – С. 13.
Уряд присудив Премію [Кабінету Міністрів України] імені Максима
Рильського Юлії Джугастянській [Електронний ресурс] / прес-служба Держкомтелерадіо // Крим. світлиця. – 2019. – 17 трав. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=21154 (дата звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана.
Цимбалюк М. Огієнкові дзвони по всій Україні / Микола Цимбалюк //
Слово Просвіти. – 2019. – 23–29 трав. – С. 4. – Також доступний:
http://slovoprosvity.org/2019/05/23/ohijenkovi-dzvony-po-vsij-ukrajini/.
Про церемонію нагородження лауреатів Всеукраїнської літературномистецької премії ім. І. Огієнка у Брусилівському БК (Житомирська обл.).
Шевченко М. Авантюра з Міжнародною літературно-мистецькою
премією імені Григорія Сковороди : [інтерв’ю] / Михайло Шевченко // Укр. літ.
газ. – 2019. – 10 трав. – С. 5.
Поет, заслужений діяч мистецтв України про історію заснування, підпорядкування та цьогорічну ситуацію з нагородженням Міжнародною літературно-мистецькою премією ім. Г. Сковороди.
Див. № 41, 44, 51, 75, 110.
Культура етносів України.
Діяльність національно-культурних
товариств (об’єднань)
Аджиєва Е. Есма Аджиєва, радник міністра культури України: Кримськотатарський орнамент орьнек можна читати як книгу про історію нашої землі [Електронний ресурс] / Есма Аджиєва ; говорила Г. Курталієва // Крим. світлиця. – 2019. – 24 трав. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://svitlytsia.
crimea.ua/index.php?section=article&artID=21164 (дата звернення: 28.05.2019). –
Назва з екрана.
Радник міністра культури України про символи кримськотатарської
орнаменталістики і розвиток кримських ремесел.
Події, що нас захоплюють / добірку підготувала О. Воронцова // Запоріз. правда. – 2019. – 11 квіт. – С. 3.
Про захід у Центрі національних культур «Сузір’я» Запорізької ОУНБ за
участю представників громадської організації «Запорізький ромський соціально-культурний центр "Лачо Дром"». До Міжнародного дня ромів.
Триває Перший Київський єврейський форум : [інформація] // Голос
України. – 2019. – 7 трав. – С. 5. – Також доступний: http://www.golos.com.
ua/article/316726.
Див. № 327, 340.
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Фестивалі, свята національних меншин України
У Києві пройде творча акція до 160-річчя Шолом-Алейхема [Електронний ресурс] : [інформація] // Вечір. Київ. – 2019. – 7 трав. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/v-kyyevi-proyde-tvorcha-aktsiyado-160-richchya-sholom-aleykhema (дата звернення: 08.05.2019). – Назва з екрана.
Творча акція «Шолом алейхем, Києве!» у рамках Міжнародного фестивалю сучасної клезмерської музики та єврейської культури «Kyiv Klezmer Fest –
2019» у будинку НСПУ (м. Київ).
Ярко Я. Перший фестиваль грецької культури : [про програму проведення фестивалю у м. Львові] / Ярина Ярко // Високий Замок. – 2019. – 8–15
трав. – С. 7. – Також доступний: https://wz.lviv.ua/news/390008-u-misti-levapershyi-festyval-hretskoi-kultury.
Див. № 123, 309.
Закордонні українці
Нагорна О. Українці Франції вшанували пам’ять Симона Петлюри /
Олександра Нагорна // Слово Просвіти. – 2019. – 30 трав.–5 черв. – С. 5. – Також доступний: http://slovoprosvity.org/2019/05/30/ukrajintsi-frantsiji-vshanuvalypamyat-symona-petlyury/.
Овчаренко Е. Співаємо Сковороду / Едуард Овчаренко // Слово Просвіти. – 2019. – 23–29 трав. – С. 15. – Також доступний: http://slovoprosvity.org/
2019/05/23/spivajemo-skovorodu/.
Моновистава-концерт «Відаю людину» за творами Г. Сковороди у виконанні композитора, співака П. Приступова, який мешкає у Німеччині, на сцені
Київської акад. майстерні театрального мистецтва «Сузір’я».
Роботи маленьких українців [вихованців арт-студії «Чарівний олівець] з Анталії [Туреччина] експонують на виставці у Києві [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. – Текст. і граф. дані. – Режим
доступу:
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2710209-roboti-malenkihukrainciv-z-antalii-eksponuut-na-vistavci-u-kievi.html (дата звернення: 29.05.2019). –
Назва з екрана.
У Будапешті відбувся Всеугорський конкурс художнього читання української поезії [«Джерело»] [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ :
[платформа]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/
rubric-diaspora/2709990-v-budapesti-vidbuvasa-vseugorskij-konkurs-hudoznogocitanna-ukrainskoi-poezii.html (дата звернення: 29.05.2019). – Назва з екрана.
У Варшаві [Польща] відбувся український фестиваль «Гаївка» [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. – Текст. і граф. дані. –
Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2698301-u-varsavividbuvsa-ukrainskij-festival-gaivka.html (дата звернення: 13.05.2019). – Назва з
екрана.
Український театр [«Навпаки» з Ґданська] переміг на фестивалі [малих вокально-акторських форм «OFF Północ»] у Лодзі [Польща] [Електронний
ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. – Текст. і граф. дані. – Режим
доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2693295-ukrainskij-teatr-peremigna-festivali-u-lodzi.html (дата звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.
У Нью-Йорку [США] розпочинається український фестиваль [Saint
George Ukrainian Festival] [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ :
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[платформа]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.
ua/rubric-diaspora/2702132-u-nujorku-rozpocinaetsa-ukrainskij-festival.html (дата
звернення: 17.05.2019). – Назва з екрана.
Чечель Л. Українська пісня в Намюрі [Бельгія] / Людмила Чечель //
Культура і життя. – 2019. – № 9–13. – С. 10.
Про започаткування та творчу діяльність бельгійсько-українського хору
ім. Т. Шевченка.
Див. № 29, 65–67, 150, 152, 318.
УКРАЇНСЬКА ШЕВЧЕНКІАНА
Див. № 209, 248.
ОРГАНІЗАЦІЯ

І УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

Децентралізація в галузі культури
Бовкун С. ОТГ: історії успіху / Сергій Бовкун // Житомирщина. –
2019. – 17–19 квіт. – С. 4.
Про успішно реалізовані проекти, зокрема у сфері культури, в Баранівській, Високівській, Семенівській й Тетерівській ОТГ Житомирської обл., представлені на заході «Кращі практики реформи децентралізації» в м. Житомирі.
Мельник В. План дій старости / Віктор Мельник // Вінниччина. –
2019. – 10 трав. – С. 3.
Про зустріч «План дій старости – 12 кроків успішного старту» в рамках
навчального візиту старост громад Вінниччини до шести ОТГ Дніпропетровської обл.
Правительство расширяет проект «Малые города – большие впечатления» [Електронний ресурс] : [інформація] // Веч. Харьков. – 2019. – 19 апр. –
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://vecherniy.kharkov.ua/news/156349/
(дата звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.
Про збільшення фінансування та розширення проекту «Малі міста – великі враження» МКУ.1
Солоненко М. Луцький район готується «на вихід» / Максим Солоненко // Голос України. – 2019. – 7 трав. – С. 3. – Також доступний: http://www.
golos.com.ua/article/316704.
Зокрема про плани передання у комунальну власність Волинської облдержадміністрації Торчинського народного історичного музею ім. Г. Гуртового у зв’язку із скороченням бюджету Луцького району внаслідок створення
ОТГ.
Юрик П. Керівництво ОТГ працює так, щоб людям жилося краще /
Пилип Юрик // Запоріз. правда. – 2019. – 4 квіт. – С. 13. – Також доступний:
https://issuu.com/377083/docs/04.04.19.
Прес-тур до Павлівської сільської ОТГ Вільнянського р-ну (Запорізька
обл.), під час якого журналісти ознайомилися з діяльністю громади та її керівництва, зокрема у сфері культури.
1

Див. також: Запоріз. правда. 2019. 18 квіт. С. 15.
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Див. № 154, 303, 389.
Регіональна культурна політика,
культурно-мистецьке життя громад
Україна. Львівська обласна державна адміністрація. Про проведення
Фестивалю української середньовічної культури «Ту Стань!–2019» [2–4 серп.
2019 р. у с. Урич Сколівського р-ну] : розпоряд. № 444/0/5–19 [від] 10.05.2019 //
Високий Замок. – 2019. – 17–19 трав. – С. 11.
Барська В. Мамине свято : як Коломацька громада вітала матерів /
Варвара Барська // Слобід. край. – 2019. – 16 трав. – С. 4. – Також доступний:
http://www.slk.kh.ua/multimedia/articles/oblast-online/mamine-svyato-yakkolomacka-gromada-vitala-materiv.html.
Концерт «Мамо, голубко, благословенна будь!» у Коломацькому селищному БК (Валківський р-н, Харківська обл.). До Дня матері.
Бондар В. У сяйві зорі Симоненка / Василь Бондар, Володимир Поліщук // Літ. Україна. – 2019. – 4 трав. – С. 4.
Про літературно-мистецькі зустрічі кропивницьких та черкаських літераторів, краєзнавців, бібліотекарів і журналістів у м. Черкаси, присвячені вшануванню пам’яті поета і журналіста В. Симоненка (1935–1963).
Доротич М. Уродини міста Лева – у стилі ретро: цьогоріч святкування відбуватимуться з 3 по 5 травня : [програма культурно-мистецьких заходів Дня міста Львова] / Марія Доротич // Високий Замок. – 2019. – 2–8 трав. –
С. 2. – Також доступний: https://wz.lviv.ua/news/389600-urodyny-mista-leva-ustyli-retro.1
Іванів С. Чабанівська селищна рада – територія успіху / Сергій Іванів //
Голос України. – 2019. – 18 трав. – С. 4. – Також доступний: http://www.golos.
com.ua/article/317127.
Про культурно-мистецьке життя Чабанівської селищної ради (КиєвоСвятошинський р-н, Київська обл.).
Калиновська Т. Мільйон на книговидання [Електронний ресурс] / Тетяна Калиновська // Черкас. край. – 2019. – 22 трав. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/aktualno/item/20699-milyon-naknigovidannya (дата звернення: 23.05.2019). – Назва з екрана.
Про плани діяльності Черкаської ОДА у сфері книговидання за Програмою розвитку інформаційного простору Черкаської обл. на 2019–2023 рр.
Куций Л. В Одесі на «Степановій весні» / Леонід Куций // Вінниччина. – 2019. – 10 трав. – С. 7.
Про хід та програму міжрегіонального літературно-мистецького фестивалю «Степанова весна» на Одещині, присвяченого 111-річчю від дня народження письменника С. Олійника.
Левчук В. Станем интеркультурной столицей [Електронний ресурс] /
Валентина Левчук // Веч. Одесса. – 2019. – 23 апр. – Текст. і граф. дані. – Режим
доступу: http://vo.od.ua/rubrics/kultura/42471.php (дата звернення: 10.05.2019). –
Назва з екрана.

1

Див. також: Голос України. 2019. 4 трав. С. 7. Також доступний: http://www.golos.com.ua/article/316683.
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Про підсумки та плани розвитку сфери культури м. Одеси, нагородження лауреатів муніципальної премії «Культурна столиця».
Моренко Л. Коли у Корсуні цвіте бузок, співає душа [Електронний
ресурс] / Людмила Моренко // Черкас. край. – 2019. – 13 трав. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://www.kray.ck.ua/kultura/mistetstvo/item/20655-koli-ukorsuni-tsvite-buzok-spivae-dusha (дата звернення: 23.05.2019). – Назва з екрана.
Про хід та учасників культурно-мистецького фестивалю «Бузковий розмай» у м. Корсуні-Шевченківському (Черкаська обл.).
Нитка В. Гуцульська паска смакує всім / Василь Нитка // Голос України. – 2019. – 8 трав. – С. 3. – Також доступний: http://www.golos.com.ua/
article/316775.
Про хід культурно-мистецького свята «Гуцульська паска» до Дня села
Білин (Рахівський р-н, Закарпатська обл.).
Почапская А. На улице Искусств прошел одноименный фестиваль
искусств [Електронний ресурс] / Анна Почапская // Веч. Харьков. – 2019. –
23 мая. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://vecherniy.kharkov.ua/news/
157372/ (дата звернення: 28.05.2019). – Назва з екрана.
Про ArtStreetFest на вул. Мистецтв у м. Харкові.
Проект «Український букет народів» [створення інтеркультурних
путівників із залученням громадян різного соціального та етнічного походження] презентували в Мелітополі [у міському краєзнавчому музеї, Запорізька обл.]
[Електронний ресурс] : [інформація] // Prostir.museum : [портал]. – Текст. і граф.
дані. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/41885 (дата звернення:
24.05.2019). – Назва з екрана.
Столична молодь обирає майбутнє у місті музеїв та парків [Електронний ресурс] : [інформація] // Вечір. Київ. – 2019. – 27 трав. – Текст. і граф.
дані. – Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/stolychna-molod-obyrayemaybutnye-v-misti-muzeiv-ta-parkiv (дата звернення: 29.05.2019). – Назва з екрана.
Виставка учасників цьогорічного етапу реалізації комплексного іміджевого культурно-мистецького проекту «Артвізитівка Києва» у столиці.
Стражник Л. Атмосфера, яка надихає / Людмила Стражник // Голос
України. – 2019. – 3 трав. – С. 5. – Також доступний: http://www.golos.com.ua/
article/316583.
Програма святкових заходів до Дня міста Івано-Франківська.1
Стрельник И. Юлия Светличная: В центре внимания – комплексное
развитие районов области [Електронний ресурс] / Ирина Стрельник // Веч. Харьков. – 2019. – 19 апр. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://vecherniy.
kharkov.ua/news/156344/ (дата звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.
Досвід відновлення інфраструктури, зокрема бібліотек, палаців культури, клубів тощо в Ізюмському р-ні (Харківська обл).
Чепурний В. Не були українцями за походженням, але стали ними за
власним вибором / Василь Чепурний // Голос України. – 2019. – 25 трав. –
С. 10. – Також доступний: http://www.golos.com.ua/article/317502.
Див. також: Голос України. 2019. 7 трав. С. 7. Також доступний: http://www.golos.com.ua/article/316739; 7 трав.
С. 11. Також доступний: http://www.golos.com.ua/article/316713.
1
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Про урочисте відкриття на фасаді Чернігівської ОУНБ ім. В. Короленка
меморіальної дошки її засновникам С. та О. Русовим.
Шот М. 100 перемог України / Микола Шот // Уряд. кур’єр. – 2019. –
29 трав. – С. 24. – Також доступний: https://ukurier.gov.ua/uk/news/100-peremogukrayini/.
Про відкриття в Українському домі «Перемога» (м. Тернопіль) пересувної
виставки «100 перемог України», створеної істориками та представниками
Всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал» ім. В. Стуса.
Шуткевич О. Символ єдності з Європою / Олеся Шуткевич // День. –
2019. – 17–18 трав. – С. 2. – Також доступний: https://day.kyiv.ua/uk/article/denukrayiny/symvol-yednosti-z-yevropoyu.
Про відкриття у м. Вінниці оновленого пам’ятника на честь отримання
містом Магдебурзького права.
Див. № 163, 371.
Святкування Дня міста Києва 1
До Дня Києва в Маріїнському парку виступатимуть талановиті діти
[Електронний ресурс] : [інформація] // Вечір. Київ. – 2019. – 10 трав. – Текст. і
граф. дані. – Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/do-dnya-kyyeva-vmariins-komu-parku-vystupatymut-talanovyti-dity (дата звернення: 11.05.2019). –
Назва з екрана.
Про підготовку до Всеукраїнського фестивалю «Мистецька палітра Києва».
До Дня Києва на Співочому полі лунатимуть хорові пісні [Електронний ресурс] : [програма святкування] // Вечір. Київ. – 2019. – 22 трав. – Текст. і
граф. дані. – Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/do-dnya-kyyeva-naspivochomu-poli-lunatymut-khorovi-pisni (дата звернення: 23.05.2019). – Назва з
екрана.2
Золотько Я. [Фестиваль національних культур] «Етнофест» до Дня
Києва зібрав представників 14 національностей / Ярослава Золотько // Вечір.
Київ. – 2019. – 25 трав. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://vechirniy.
kyiv.ua/news/etnofest-do-dnya-kyyeva-zibrav-predstavnykiv-14-natsional-nostey
(дата звернення: 27.05.2019). – Назва з екрана.3
Лук’янчук Г. Столиця відсвяткувала День Києва / Георгій Лук’янчук //
Слово Просвіти. – 2019. – 30 трав.–5 черв. – С. 9. – Також доступний:
http://slovoprosvity.org/2019/05/30/stolytsya-vidsvyatkuvala-den-kyjeva/.
Нижник О. «Країна Франкіана» / Ольга Нижник // Слово Просвіти. –
2019. – 30 трав.–5 черв. – С. 9. – Також доступний: http://slovoprosvity.
org/2019/05/30/krajina-frankiana/.
Про хід культурно-мистецького фестивалю «Країна Франкіана», присвяченого пам’яті письменника, вченого, громадського діяча І. Франка, у межах
заходів до Дня міста.

Див. також: Голос України. 2019. 28 трав. С. 6. Також доступний: http://www.golos.com.ua/article/317544.
Див. також: Факты и коммент. 2019. 23–29 мая. С. 30.
3
Див. також: Укрінформ : [платформа]. Текст. і граф. дані. Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubrickyiv/2705858-tanci-kuhna-ta-kostumi-do-dna-kieva-u-mariinskomu-parku-projde-etnofest.html
(дата
звернення:
23.05.2019). Назва з екрана.
1
2
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Фінансове та матеріально-технічне забезпечення
Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення до переліку заходів у сфері
культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету :
постанова від 22 трав. 2019 р. № 441 // Уряд. кур’єр. – 2019. – 30 трав. –
С. 10.
Городівська О. Як знайти фінансування для культурного проекту?
[Електронний ресурс] / Оксана Городівська // Привіт/Production : [сайт]. –
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://pryvit.media/media/article/financingculture/ (дата звернення: 08.05.2019). – Назва з екрана.
З’явився новий парк : [інформація] // Голос України. – 2019. –
17 трав. – С. 9. – Також доступний: http://www.golos.com.ua/article/317074.
Про завершення реконструкції парку Слави у смт Доброславі (Лиманський р-н, Одеська обл.).
Єдиний кінотеатр на Лісовому масиві перетворять на театр [Електронний ресурс] : [інформація] // Вечір. Київ. – 2019. – 22 трав. – Текст. і граф.
дані. – Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/yedynyy-kinoteatr-na-lisovomumasyvi-chekaye-na-onovlennya (дата звернення: 22.05.2019). – Назва з екрана.
Про намір громади Деснянського р-ну м. Києва та депутатів Київради
відремонтувати кінотеатр «Кіото» (м. Київ) і створити там сучасний громадський центр із кінозалами та театром.
Калина О. Презентовано проект реновації міської бібліотеки / Оксана
Калина // Нове життя. – 2019. – 24 трав.
Презентація проекту реновації Броварської міської бібліотеки (Київська
обл.) командою проектно-будівельної компанії Arcite за участю ГО «Бібліотеки
майбутнього» в приміщенні бібліотеки.
Михальчук В. Арт-дворец украсит огромная голова / Василий Михальчук // Сегодня. – 2019. – 6 мая. – С. 17. – Також доступний: https://www.
pressreader.com/ukraine/segodnya-kyiv/20190506/282059098433768.
Про підготовку до відкриття Палацу культури «Куренівка» в м. Києві.
После капремонта открыли «Библиоулик» / [СВІДОК.info] // Юж.
правда. – 2019. – 24–26 марта.
Про відкриття після капітального ремонту за рахунок грантового конкурсу
«Місто інновацій» Бібліотеки для дітей № 8 Корабельного р-ну м. Миколаєва.
Соха А. На свята – до оновленого будинку культури : [про завершення капітального ремонту Старовірівського сільського БК (Шевченківський р-н,
Харківська обл.) за підтримки обласного бюджету та коштів сільської ради] /
Андрій Соха // Слобід. край. – 2019. – 9 трав. – С. 5.
Чепурний В. Чернігівський центральний парк [культури та відпочинку] стане відомий усій країні : [програма реконструкції] / Василь Чепурний //
Голос України. – 2019. – 30 трав. – С. 13. – Також доступний: http://www.golos.
com.ua/article/317623.
Чорна С. За кошти гранту від Українського культурного фонду [наукова установа «Енциклопедичне видавництво»] створять цифровий архів [«Історії українського мистецтва» за редакцією М. Бажана (1966–1970) в рамках
програми «Створюємо інноваційний культурний продукт»] / Світлана Чорна //
19

Голос України. – 2019. – 25 трав. – С. 11. – Також доступний: http://www.
golos.com.ua/article/317475?fbclid=IwAR26c5hnf_JxVCIHelKO1YSuDJzbko5vBlt
TOmYU__PpyGLmi4_6lRIbMQo.
Правові питання культури
Україна. Закони. Про забезпечення функціонування української мови
як державної: Закон України [затв.] 25 квіт. 2019 р. № 2704–VIII // Уряд. кур’єр. –
2019. – 18 трав. – С. 8–12.1
Кушакова-Костицька Н. В. Право на інформацію в інформаційну
епоху: порівняльне дослідження / Н. В. Кушакова-Костицька ; [наук. ред.
М. В. Костицький]. – Київ : Логос, 2018. – 270 с.
Освіта. Кадри
Андрійчук П. Петро Андрійчук: Вірю в правду, закладену в пісню /
Петро Андрійчук ; [спілкувалася] Л. Чечель // Україна молода. – 2019. –
31 трав.–1 черв. – С. 14. – Також доступний: https://umoloda.kyiv.ua/number/
3464/164/133886/.
Художній керівник Заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України «Дарничанка» Центру художньої та технічної творчості «Печерськ»
(м. Київ), народного аматорського хору «Княжа вольниця» (с. Білогородка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.), музикант, композитор, науковець заслужений працівник культури України про творчий шлях, педагогічну діяльність та роботу над енциклопедією українського хорового мистецтва.
Вітер О. Успіх юних музикантів / Олег Вітер // Житомирщина. –2019. –
20–23 квіт. – С. 6.
Про участь і перемогу учнів Коростишівської ДМШ у Міжнародному
конкурсі-фестивалі Platinum Orfey у м. Києві.
Диба О. П. Освітня і професійна підготовка менеджерів культури як
основної ланки фахівців для реалізації культурної політики держави /
О. П. Диба // Культура як основа формування української державності : історія,
досвід, перспективи : матеріали ІІ та ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвячених Дню Незалежності України (22 серп. 2017 р., 21 серп. 2018 р.) / [упоряд.,
наук. ред. С. Садовенко]. – Київ; Переяслав-Хмельницький : Домбровська
Я. М., 2018. – С. 173–177.
Моренко Л. Талант – від Бога, віртуозність – від праці [Електронний
ресурс] / Людмила Моренко // Черкас. край. – 2019. – 21 трав. – Текст. і граф.
дані. – Режим доступу: http://www.kray.ck.ua/feed/item/20690-talant-%E2%80
%93-vid-boga-virtuoznist-%E2%80%93-vid-pratsi (дата звернення: 23.05.2019). –
Назва з екрана.
Про перший сольний концерт випускниці Корсунь-Шевченківської ДШМ
(Черкаська обл.) О. Демченко в концертній залі школи.

Див.
також:
Веч.
Одесса.
2019.
3
мая.
Текст.
і
граф.
дані.
Режим
доступу:
http://vo.od.ua/rubrics/politika/42513.php (дата звернення: 10.05.2019). Назва з екрана; Веч. Харьков. 2019. 10 мая.
Текст. і граф. дані. Режим доступу: https://vecherniy.kharkov.ua/news/156914/ (дата звернення: 15.05.2019). Назва
з екрана; Слобід. край. 2019. 2 трав. С. 1–2. Також доступний: http://www.slk.kh.ua/multimedia/articles/
suspilstvo/novij-zakon-pro-movu-pro-shtrafi-movni-patruli-ta-ispiti.html.
1
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Odesa Music Olymp 2019 [Електронний ресурс] : [інформація] // Музика : [укр. інтернет-журнал]. – 2019. – 29 трав. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://mus.art.co.ua/odesa-music-olymp-2019/ (дата звернення: 31.05.2019). –
Назва з екрана.
Про переможців Другого відкритого музично-теоретичного конкурсу
Odesa Music Olymp (м. Одеса) серед учнів ДМШ і ДШМ.
Орлова Л. Арт-тандем викладачів запрошує… : [виставка робіт викладачів «Школи естетичного виховання» (м. Бровари, Київська обл.) в міському краєзнавчому музеї. До 30-річчя з часу відкриття навчального закладу] / Леся Орлова // Нове життя. – 2019. – 10 трав.
Самченко В. Короткі ноти і заняття : чому Міністерство культури не
діє в унісон із прибічниками ґрунтовної початкової мистецької освіти / Валентина Самченко // Україна молода. – 2019. – 24–25 трав. – С. 14. – Також доступний: https://umoloda.kyiv.ua/number/3461/164/133672/.
Аналізується концепція початкової мистецької освіти в Україні, її принципи, положення про атестацію педагогічних працівників, типові освітні програми, а також наводиться вимога викладачів музичних шкіл та юних музикантів скасувати наказ МКУ № 352 від 24.04.2019 р. «Про затвердження типових
освітніх програм елементарного підрівня початкової мистецької освіти».1
Соболь В. Для юних талантів / Володимир Соболь // Житомирщина. –
2019. – 13–16 квіт. – С. 6. – Також доступний: http://zhytomyrschyna.zt.ua/index.
php/2016-05-04-17-27-19/2016-05-04-19-00-38/2040-dlia-iunykh-talantiv.
Про посібник «Гітарні барви», підготовлений викладачами Л. Войцехівською (Житомирський коледж культури та мистецтв ім. І. Огієнка) та А. Кислюк (Житомирська ДМШ № 4).
Третяк О. Ювілей дитячої школи мистецтв / Олександр Третяк // Культура і життя. – 2019. – № 1–4. – С. 19.
Про історію створення, діяльність і святкування 55-річчя Макарівської
ДМШ (Київська обл.).
Юні миколаївські художники [учні Миколаївської ДШМ № 3] вибороли п’ять премій на [Міжнародному] фестивалі [Samocvity] в Польщі [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. – Текст. і граф. дані. –
Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2700384-uni-mikolaivskihudozniki-viboroli-pat-premij-na-festivali-v-polsi.html (дата звернення: 15.05.2019). –
Назва з екрана.
Див. № 151, 168, 185, 186, 199, 203, 315.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
В Алжирі відкрилася виставка [«Друга світова війна: Україна – Алжир»] про український вимір Другої світової війни [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу:
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2709848-v-alziri-vidkrilasa-vistavka-pro-

Див. також: Україна молода. 2019. 29 трав. С. 2. Також доступний: https://umoloda.kyiv.ua/number/
3463/2006/133825/.
1
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ukrainskij-vimir-drugoi-svitovoi-vijni.html (дата звернення: 29.05.2019). – Назва з
екрана.
Катаєва М. У Києві відзначили переможців «Молодої КороНації»:
про що твори [Електронний ресурс] / Марія Катаєва // Вечір. Київ. – 2019. –
1 трав. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/ukyyevi-vidznachyly-peremozhtsiv-molodoi-koronatsii-pro-shcho-tvory (дата звернення: 03.05.2019). – Назва з екрана.
Про переможців Міжнародного літературного конкурсу «Молода КороНація» (твори для дітей) і церемонію їх нагородження у столичному Палаці
дітей та юнацтва.
Пащенко Є. Україна і її «точки опори» в середній Європі: Хорватія /
Євген Пащенко ; розмовляв О. Баган // Укр. літ. газ. – 2019. – 10 трав. – С. 8–9.
Культуролог, літературознавець, історик, викладач кафедри україністики
філософського факультету Загребського університету, зокрема, про популяризацію української культури в Хорватії.
Сегеда Ю. Музичний візит до Угорщини / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2019. – 8 трав. – С. 1.
Про візит учнів Хмільницької ДШМ (Вінницька обл.) до Угорщини в рамках Угоди про співпрацю у сфері музичної освіти дітей і молоді між м. Хмільник, гміною Бусько-Здруй (Польща) та м. Сігетсентміклош (Угорщина).
У Ніцці [Франція] втретє відбувся фестиваль української культури
«Кобзар» [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. –
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubricculture/2698486-u-nicci-vtrete-vidbuvsa-festival-ukrainskoi-kulturi-kobzar.html (дата
звернення: 13.05.2019). – Назва з екрана.
У Порту [Португалія] відкрилася виставка про українську писанку
[«Писанка – український бренд і туристичний продукт у Португалії»] [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. – Текст. і граф. дані. –
Режим
доступу:
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2711784-u-portuvidkrilasa-vistavka-pro-ukrainsku-pisanku.html (дата звернення: 31.05.2019). – Назва з екрана.
Фестиваль завершився, а децентралізація триває : [ред. ст.] // Голос
України. – 2019. – 11 трав. – С. 6. – Також доступний: http://www.golos.com.
ua/article/316867.
Проведення круглого столу «Децентралізація: досягнення, виклики» в рамках IV Міжнародного фестивалю мистецтв країн Карпатського регіону «Карпатський простір» у м. Івано-Франківську.
Фестиваль української культури пройде в Лівані у травні [Електронний ресурс] : [про програму фестивалю] // Укрінформ : [платформа]. – Режим
доступу:
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2694171-festival-ukrainskoikulturi-projde-v-livani-u-travni.html (дата звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.
Фотовиставка [«Україна. 1932–1933 роки. Геноцид голодом»] в Бразилії розповідає про Голодомор – геноцид українців [Електронний ресурс] :
[інформація] // Укрінформ : [платформа]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу:
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2701752-fotovistavka-v-brazilii-
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rozpovidae-pro-golodomor-genocid-ukrainciv.html (дата звернення: 17.05.2019). –
Назва з екрана.
Шевченко С. «Minato World Carnival» / Сергій Шевченко // Культура і
життя. – 2019. – № 9–13. – С. 2.
Про український культурно-мистецький стенд, представлений на Міжнародному культурному фестивалі у м. Токіо (Японія).
Див. № 16, 29, 34, 39, 65–67, 79, 84, 88.
День Європи в Україні
До Дня Європи на Софійській площі [м. Київ] заспівають оперні зірки [Електронний ресурс] : [інформація] // Вечір. Київ. – 2019. – 10 трав. – Текст.
і граф. дані. – Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/do-dnya-yevropy-nasofiys-kiy-ploshchi-zaspivayut-operni-zirky (дата звернення: 11.05.2019). – Назва з
екрана.1
Дні Європи в Києві: сторінки історії та програма від 20 посольств
[Електронний ресурс] : [інформація] // Вечір. Київ. – 2019. – 14 трав. – Текст. і
граф. дані. – Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/ dni-yevropy-v-kyyevistorinky-istorii-ta-prohrama-vid-20-posol-stv (дата звернення: 16.05.2019). – Назва
з екрана.
Разанова Ю. На День Європи танцюватимуть вальс і слухатимуть
Злату Огнєвіч : [про програму святкування у м. Вінниці] / Юлія Разанова // Вінниччина. – 2019. – 10 трав. – С. 1.
Сидоренко О. Нащадки Ярослава Мудрого : Дні Європи в Києві відсвяткували об’єднавчими дійствами / Оксана Сидоренко // Україна молода. –
2019. – 21 трав. – С. 3. – Також доступний: https://www.umoloda.kiev.ua/number/
3459/2006/133523/.2
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ТА
ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Молодежь учится защищать свои права [Електронний ресурс] : инф.
ред. // Веч. Николаев. – 2019. – 25 апр. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу:
http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=37397 (дата звернення: 8.05.2019). – Назва з
екрана.
Просвітницький проект «Школа правової освіти» в Центральній міській
бібліотеці ім. М. Кропивницького (м. Миколаїв).
Почапская А. Областной проект LeaderLand поддерживает развитие
молодежи [Електронний ресурс] / Анна Почапская // Веч. Харьков. – 2019. – 26
апр. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://vecherniy.kharkov.ua/news/
156584/ (дата звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.

Див. також: День. 2019. 21 трав. С. 7. Також доступний: https://day.kyiv.ua/uk/photo/muzyka-dlya-vsih; Музика :
[укр. інтернет-журнал]. 2019. 17 трав. Текст. і граф. дані. Режим доступу: http://mus.art.co.ua/kontsert-do-dniayevropy-v-ukraini/ (дата звернення: 24.05.2019). Назва з екрана; Укрінформ : [платформа]. Текст. і граф. дані.
Режим
доступу:
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2697809-mariupol-vidznacit-den-evropi-festivalemvulicnih-teatriv.html (дата звернення: 11.05.2019). Назва з екрана; Вечір. Київ. 2019. 17 трав. Текст. і граф. дані.
Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/na-mykhaylivs-kiy-ploshchi-pokazaly-vystavu-pro-pryntsesu-ukrainkuedihnu (дата звернення: 21.05.2019). Назва з екрана; Україна молода. 2019. 15 трав. С. 13. Також доступний:
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3457/164/133339/
2
Див. також: Голос України. 2019. 18 трав. С. 7.
1
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Про інформаційно-просвітницький проект Харківської ОДА LeaderLand для
підтримки молоді у різних сферах (музика, кіно, журналістика та література).
Див. № 50, 103, 134.
НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРНІ КОЛЕКТИВИ
Лехман Т. Свято свят і свято надії : наші традиції [Електронний ресурс] / Тарас Лехман // Крим. світлиця. – 2019. – 26 квіт. – Текст. і граф. дані. –
Режим доступу: http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=21105
(дата звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана.
Святкування Воскресіння Христового.1
Лехман Т. Сміються, плачуть солов’ї : наші традиції [Електронний
ресурс] / Тарас Лехман // Крим. світлиця. – 2019. – 10 трав. – Текст. і граф. дані. –
Режим доступу:http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=21133
(дата звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана.
Традиція та вшанування святих у травні.2
Радуниця : [традиції святкування] / підготувала В. Корнєва // Зоря
Полтавщини. – 2019. – 3 трав. – С. 13. – Також доступний: http://zorya.poltava.
ua/radunicja/.
Див. № 174, 176, 189, 190, 194–196.
ТВОРЧІ

ЗВІТИ, КОНКУРСИ, ФЕСТИВАЛІ,
СВЯТА МИСТЕЦТВ

Власюк Г. Песенная Новопсковщина покоряет Украину [Електронний ресурс] / Гарий Власюк // Луганщина.UA. – 2019. – 22 трав. – Текст. і граф.
дані. – Режим доступу: http://luganskua.com/archive/132/ (дата звернення:
23.05.2019). – Назва з екрана.
Про участь народного хору «Слобожанці» (керівник – з.п.к. України
В. Андрущенко) у V Всеукраїнському відкритому хоровому фестивалі-конкурсі
«Голоси яскравої країни» (м. Ужгород).
Воронцова О. «Запорізька правда» у «Баянному колі на Запоріжжі»
вручила свої спеціальні нагороди / Олександра Воронцова // Запоріз. правда. –
2019. – 25 квіт. – С. 13. – Також доступний: https://issuu.com/377083/docs/zp-2504-2019.
Про хід та підсумки IV Всеукраїнського конкурсу «Баянне коло на Запоріжжі».
В Переяславе [-Хмельницькому (Київська обл.)] состоялся [VІІ] областной творческий фестиваль [вокально-хореографічного мистецтва] «Фьюжн»
[Електронний ресурс] : [інформація] // Киев. правда. – 2019. – 27 апр. – Текст. і
граф. дані. – Режим доступу: https://kpravda.com/v-perejaslave-sostojalsjaoblastnoj-tvorcheskij-festival-fjuzhn-foto/38890 (дата звернення: 08.05.2019). –
Назва з екрана.

Див. також: Життя і слово. 2019. 24 квіт., 27 квіт.; Слобід. край. 2019. 25 квіт. С. 1.
Див. також: Крим. світлиця. 2019. 24 трав. Текст. і граф. дані. Режим доступу: http://svitlytsia.crimea.ua/
index.php?section=article&artID=21171 (дата звернення: 28.05.2019). Назва з екрана.
1
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Всеукраїнський хореографічний фестиваль у Рівному збере 850 учасників [Електронний ресурс] : [про підготовку до проведення ІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу з хореографічного мистецтва] // Укрінформ : [платформа]. – Текст. і граф дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubricculture/2695228-vseukrainskij-horeograficnij-festival-u-rivnomu-zbere-850ucasnikiv.html (дата звернення: 08.05.2019). – Назва з екрана.
Галицкий В. В Харькове проходит [ІV Відкритий] фестиваль-конкурс «Искусство – это мы, искусство – это мир!» [Електронний ресурс] / Василий Галицкий // Веч. Харьков. – 2019. – 9 мая. – Текст. і граф. дані. – Режим
доступу: https://vecherniy.kharkov.ua/news/156924/ (дата звернення: 15.05.2019). –
Назва з екрана.
Дитячі театри з усієї України покажуть вистави у столиці [Електронний ресурс] : [інформація] // Вечір. Київ. – 2019. – 22 трав. – Текст. і граф. дані. –
Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/dytyachi-teatry-z-usiyei-ukrainypokazhut-vystavy-u-stolytsi-vkhid-vil-nyy (дата звернення: 22.05.2019). – Назва з
екрана.
Про програму IV Всеукраїнського фестивалю дитячих театрів JoyFest у
м. Києві.
За три дні в столиці покажуть 115 вистав аматорських театрів [Електронний ресурс] : [інформація] // Вечір. Київ. – 2019. – 10 трав. – Текст. і граф.
дані. – Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/za-try-dni-v-stolytsi-pokazhut115-vystav-amators-kykh-teatriv (дата звернення: 10.05.2019). – Назва з екрана.
III фестиваль українського аматорського театру «День театру»
у м. Києві.
Зеленюк В. Новий успіх гурту «Кралиця» / Віктор Зеленюк // Вінниччина. – 2019. – 8 трав. – С. 1.
Про перемогу народного аматорського фольклорного колективу «Кралиця» із с. Носківці (Вінницька обл.) у ІІІ національному чемпіонаті з фольклору
(м. Чернівці).
Івашко О. «Зіркова веселка» для юних херсонців / Олена Івашко //
Уряд. кур’єр. – 2019. – 15 трав. – С. 16.
Про завершення ІV обласного фестивалю юних талантів «Зіркова веселка»
у м. Херсоні.
Кирей Р. Аби не переривався зв’язок поколінь / Роман Кирей // Уряд.
кур’єр. – 2019. – 30 трав. – С. 12. – Також доступний: https://ukurier.gov.ua/
uk/articles/abi-ne-pererivavsya-zvyazok-pokolin/.
Підсумки І фестивалю-конкурсу виконавців народної української автентично-фольклорної пісні «Білозір’я-фольк-фест» у с. Білозір’я (Черкаська обл.).
Кирей Р. Обмежені можливості талантам не завада / Роман Кирей //
Уряд. кур’єр. – 2019. – 17 трав. – С. 12. – Також доступний: https://ukurier.gov.
ua/uk/articles/obmezheni-mozhlivosti-ne-zavada-gidnomu-zhittyu/.
Про завершення Всеукраїнського фестивалю творчості для дітей з інвалідністю «Дніпровські хвилі» у м. Каневі (Черкаська обл.).
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Кирей Р. Українські мелодії на березі Дніпра / Роман Кирей // Уряд.
кур’єр. – 2019. – 24 трав. – С. 12. – Також доступний: https://ukurier.gov.ua
/uk/news/ukrayinski-melodiyi-na-berezi-dnipra/.
Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної пісні «Пісенний оберіг»
у м. Черкаси.
Конкурс «Материнская песня» собрал более 50 исполнителей : [інформація] // Юж. правда. – 2019. – 11 апр. – Також доступний: http://www.up.
mk.ua/mainpage/show_item/25852.
Про хід і підсумки обласного огляду-конкурсу самодіяльних колективів
«Материнська пісня» у м. Миколаєві, організованого обласним центром народної творчості та культурно-освітньої роботи.
Кривоніс О. Здобули перемогу у Черкасах / Олег Кривоніс // Вінниччина. – 2019. – 3 трав. – С. 5.
Про участь і перемогу хореографічного колективу «Міраж» Бершадського
будинку дитячої творчості (керівник О. Коновал) у Всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі «Art People Fest у ритмах весни» (м. Черкаси).
Маковецька О. «Спадщина» плекає патріотів / Олена Маковецька //
Запоріз. правда. – 2019. – 25 квіт. – С. 13. – Також доступний: https://issuu.com/
377083/docs/zp-25-04-2019.
Про проведення та підсумки обласного конкурсу патріотичної творчості
«Спадщина» у м. Запоріжжі.
Малые фастовчане завоевали гран-при на конкурсе KidsWill Dance
Fest [Електронний ресурс] : [інформація] // Киев. правда. – 2019. – 21 мая. –
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://kpravda.com/malye-fastovchanezavoevali-gran-pri-na-konkurse-kids-will-dance-fest/39840
(дата
звернення:
27.05.2019). – Назва з екрана.
Про участь і перемогу зразкового ансамблю «Унавушка» з м. Фастова
(Київська обл.) у VІІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі циркового та хореографічного мистецтва KidsWill Dance Fest (м. Київ).
Михайленко Т. Конкурс молодих істориків України «Врятувати від
забуття» / Тетяна Михайленко // Культура і життя. – 2019. – № 1–4. – С. 9.
Про хід та підсумки Всеукраїнського конкурсу мультимедійних проектів
«Врятувати від забуття» (м. Київ), започаткованого Міжнародним благодійним фондом національної пам’яті України.
На дитячому театральному фестивалі «Перевтілення» у Києві покажуть 19 вистав [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubricculture/2698180-na-teatralnomu-festivali-perevtilenna-u-kievi-pokazut-19vistav.html
(дата звернення: 13.05.2019). – Назва з екрана.
VIII відкритий фестиваль-конкурс самодіяльних театрів «Перевтілення»
у м.Києві.
Неїжмак В. Кобзар знову зібрав велелюддя / Василь Неїжмак // Голос
України. – 2019. – 30 трав. – С. 7. – Також доступний: http://www.golos.com.ua/
article/317657.
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Проведення обласного свята кобзарського мистецтва «Взяв би я бандуру...» у смт Велика Багачка (Полтавська обл.).
Прокопов В. Рекорд і гран-прі «Журавлика» / Володимир Прокопов //
Культура і життя. – 2019. – № 5–8. – С. 16.
Про перемогу Народної дитячо-юнацької хорової капели «Журавлик»
Кам’янець-Подільської дитячої хорової школи та міського БК (Хмельницька
обл.) у XIV Всеукраїнському конкурсі-фестивалі різдвяних піснеспівів у м. Острозі (Рівненська обл.).
Сокальська Ю. Такі юні, а вже писанкарі-переможці / Юлія Сокальська // Житомирщина. – 2019. – 4–7 трав. – С. 7.
Про учасників та переможців фестивалю писанок у м. Житомирі.
Степовий В. За творами Бальзака / Володимир Степовий // Житомирщина. – 2019. – 4–7 трав. – С. 7.
Про нагородження переможців конкурсу художніх робіт серед учнів навчальних закладів України в м. Бердичеві (Житомирська обл.).
Стражник Л. Закодовані обереги Покутського весілля / Людмила
Стражник // Голос України. – 2019. – 30 трав. – С. 9. – Також доступний:
http://www.golos.com.ua/article/317673.
Про хід автентичного фестивалю «Гойра вісіллє» у смт Обертині (Тлумацький р-н, Івано-Франківська обл.).
У Львові стартував [ІІІ] Етнофестиваль гостинності [Електронний
ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. – Текст. і граф. дані. – Режим
доступу:
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2698507-u-lvovi-startuvavetnofestival-gostinnosti.html (дата звернення: 13.05.2019). – Назва з екрана.
Хоменко Ю. Бузковий гай – талантів розмай / Юлія Хоменко // Зоря
Полтавщини. – 2019. – 17 трав. – С. 4. – Також доступний: http://zorya.poltava./
ua/buzkovij-gaj-talantiv-rozmaj/.
Про хід обласного пісенно-мистецького свята «Пісні Бузкового гаю»
у смт Диканьці (Полтавська обл.).
Шаюн Н. 27-мі «Музейні гостини» пройшли в Рівному [Електронний
ресурс] / Н. Шаюн // Prostir.museum : [портал]. – Текст. і граф. дані. – Режим
доступу: http://prostir.museum/ua/post/41901 (дата звернення: 28.05.2019). – Назва з екрана.
Підсумки фольклорно-етнографічного свята «Музейні гостини» у Рівненському обл. краєзнавчому музеї.1
Ярославський Є. Дитячий фестиваль «Наша Батьківщина» продовжує запалювати зірки [Електронний ресурс] / Євген Ярославський // Луганщина.UA. – 2019. – 3 трав. – С. 5. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу:
http://luganskua.com/archive/131/ (дата звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана.
Про учасників і хід дитячо-юнацького фестивалю «Наша Батьківщина»
в населених пунктах Луганської обл.
Див. також: Укрінформ: [платформа]. Текст. і граф. дані. Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubrictourism/2708076-rivne-gotuetsa-do-muzejnih-gostin.html (дата звернення: 27.05.2019). Назва з екрана.
1
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Ясінська О. Круглий стіл на тему «Мистецтво писанки: традиції і виклики сучасності» провели в Коломиї [Івано-Франківська обл., у рамках ХІІ
Всеукраїнського відкритого фольклорного фестивалю «Писанка»] / Оксана Ясінська // Prostir.museum : [портал]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу:
http://prostir.museum/ua/post/41841 (дата звернення: 14.05.2019). – Назва з екрана.
Яцевський Я. «Берегиня» підкорила європейців / Ярослав Яцевський //
Сіл. вісті. – 2019. – 17 трав. – Також доступний: http://www.silskivisti.kiev.ua/
19686/Poshta.php?n=42317.
Про перемогу народного аматорського ансамблю «Берегиня» Лісовицького
сільського БК (Таращанський р-н, Київська обл.) у ІІ національному чемпіонаті
з фольклору Euro Folk у м. Вінниці.
Див. № 235.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Міжнародні фестивалі, конкурси, виставки
Андрійченко В. «Веселі молодички» привезли кубок переможців із
Чернівців [Електронний ресурс] / Валентина Андрійченко // Черкас. край. –
2019. – 22 трав. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://www.kray.ck.ua/
suspilstvo/aktualno/item/20693-veseli-molodichki-privezli-kubok-peremozhtsiv-izchernivtsiv (дата звернення: 23.05.2019). – Назва з екрана.
Про перемогу ансамблю «Веселі молодички» із с. Богодухівка (Черкаська
обл.) у Міжнародному фольклорному конкурсі Euro-Folk-Чернівці.
Гатрич В. Чернівчани відфестивалили / Вікторія Гатрич // Слово
Просвіти. – 2019. – 30 трав.–5 черв. – С. 16. – Також доступний:
http://slovoprosvity.org/2019/05/30/chernivchany-vidfestyvalyly/.
Про організаторів, гостей, склад журі, хід і підсумки Х Міжнародного вокально-хорового конкурсу-фестивалю «Хай пісня скликає друзів» у м. Чернівці.
Горицвіт Р. «КЛЕМ» привіз ще одну відзнаку / Рада Горицвіт // Житомирщина. – 2019. – 17–19 квіт. – С. 6. – Також доступний:
http://zhytomyrschyna.zt.ua/index.php/2016-05-04-17-27-19/2016-05-04-19-0038/2046-klem-pryviz-shche-odnu-vidznaku.
Про участь і перемогу народного худож. колективу шоу-театру «КЛЕМ»
(м. Житомир) у ХХІІІ Міжнародному конкурсі мистецтв «Весняні краплі» у
м. Аненій-Ної (Молдова).
Гудыма М. Сделано в Украине [Електронний ресурс] / Мария Гудыма // Веч. Одесса. – 2019. – 8 мая. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу:
http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/42534.php (дата звернення: 10.05.2019). –
Назва з екрана.
Про хід, склад журі, учасників і переможців VI Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості MadeinUkraine в Одеській середній спеціалізованій муз. школі ім. проф. П. Столярського.
Левчук В. «Балаганчик» не подвел, как и обещал [Електронний ресурс] / Валентина Левчук // Веч. Одесса. – 2019. – 16 апр. – Текст. і граф. дані. –
Режим доступу: http://vo.od.ua/rubrics/kultura/42428.php (дата звернення:
10.05.2019). – Назва з екрана.
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Про участь дитячо-юнацького музичного театру «Балаганчик» ДМШ
№ 13 м. Одеси (керівник – з.п.к. України Н. Хохлова) у V Міжнародному театральному форумі «Кроки» у м. Мінську (Білорусь).
[Міжнародний] фестиваль [патріотичної творчості] «Діти просять
миру» відбувся в Херсоні [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ :
[платформа]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.
ua/rubric-culture/2711756-festival-diti-prosat-miru-vidbuvsa-v-hersoni.html
(дата
звернення : 31.05.2019). – Назва з екрана.
Сегеда Ю. Особливий фестиваль приймає Вінниця / Юрій Сегеда //
Вінниччина. – 2019. – 17 квіт. – С. 6.
Про організаторів та учасників ІІІ Міжнародного пісенного фестивалюконкурсу «Золотий птах» для дітей і молоді з інвалідністю у м. Вінниці. 1
Солоненко М. Звучав Шопен / Максим Солоненко // Голос України. –
2019. – 7 трав. – С. 7. – Також доступний: http://www.golos.com.ua/article/316741.
Про хід і підсумки І Міжнародного дитячо-юнацького конкурсу «Шопенівська весна» у м. Луцьку.
У Вінниці стартував [XIV] Міжнародний дитячий танцювальний фестиваль «Барвінкове кружало» [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://www.
ukrinform.ua/rubric-culture/2692979-u-vinnici-startuvav-miznarodnij-ditacij-tancuvalnijfestival-barvinkove-kruzalo.html (дата звернення: 03.05.2019). – Назва з екрана.
У Києві стартував [IV Київський] міжнародний [юнацький] цирковий фестиваль [«Золотий каштан»] [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу:
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2711661-u-kievi-startuvav-miznarodnijcirkovij-festival.html (дата звернення: 31.05.2019). – Назва з екрана.
Фестиваль хорового співу на Вінниччині зібрав 25 колективів з трьох
країн [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. – Текст.
і граф. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2697832festival-horovogo-spivu-na-vinniccini-zibrav-25-kolektiviv-z-troh-krain.html (дата
звернення: 11.05.2019). – Назва з екрана.
Про початок ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу народно-хорового співу
ім. В. Іжевського «Над Собом пісня дзвінко лине» у м. Іллінці (Вінницька обл.).
Див. № 139, 147.
ВИДИ І ЖАНРИ АМАТОРСТВА
ОБРАЗОТВОРЧЕ

АМАТОРСТВО
ТА НАРОДНІ ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ

Андрушенко О. Подорож у гончарну минувшину Полтави : [про вихід у вид-ві «Українське народознавство» Нац. музею-заповідника українського
гончарства у Опішному (Зіньківський р-н, Полтавська обл.) праці керамолога,
археолога О. Коваленко «Гончарство Полтави XVIII століття : монографія»] /

1

Див. також: Вінниччина. 2019. 19 квіт. С. 7.
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Оксана Андрушенко // Зоря Полтавщини. – 2019. – 26 квіт. – С. 14. – Також доступний: http://zorya.poltava.ua/podorozh-u-goncharnu-minuvshinu-poltavi/.
Гавришкевич І. «Яворівська художня школа» / Ігор Гавришкевич //
Культура і життя. – 2019. – № 9–13. – С. 20–21. – Рец. на кн. : Яворівська художня школа: освітньо-мистецький аспект / Лідія Сліпчишин. – Львів: Срібне
слово, 2017.
Кирей Р. Образ і слово Кобзаря у вишивці втілили 78 майстрів / Роман Кирей // Уряд. кур’єр. – 2019. – 16 трав. – С. 12. – Також доступний:
https://ukurier.gov.ua/media/newspaper/adv/2019-05-15/90_6453-r.pdf.
Презентація культурно-мистецького проекту «Образ і слово Кобзаря у
вишивці» у м. Каневі (Черкаська обл.).
На Киевщине юные мастера учились делать писанки [Електронний
ресурс] : [інформація] // Киев. правда. – 2019. – 27 апр. – Текст. і граф. дані. –
Режим доступу: https://kpravda.com/na-kievshhine-junye-mastera-uchilis-delatpisanki-foto/38739 (дата звернення: 08.05.2019). – Назва з екрана.
Про майстер-клас зі створення писанок, проведений викладачами Сквирського районного центру дитячої і юнацької творчості (Київська обл.).
На Полтавщині [у м. Решетилівці] відкрили Всеукраїнський центр
вишивки та килимарства [Електронний ресурс] : [інформація] // Радіо Свобода:
[сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/
news-na-poltavshchyni-vidkryly-vseukrainskyy-center-vyshyvky/29949893.html
(дата звернення: 20.05.2019). – Назва з екрана.
Писанки – на всі смаки / М. К. // Вінниччина. – 2019. – 24 квіт. –
С. 6.
Про майстер-класи писанкарки Л. Паламарчук та майстра декоративноужиткового та образотворчого мистецтва С. Бугая в Оратівському краєзнавчому музеї (Вінницька обл.).
Див. № 85, 171, 187, 193, 194.
Виставки
Володина Л. «Диптих-арт»: традиции и современность: [виставка
майстрів Миколаївщини в Миколаївському обл. худож. музеї ім. В. Верещагіна,
організована обласним центром народної творчості та культурно-освітньої роботи] / Л. Володина // Юж. правда. – 2019. – 30 марта.–2 апр.
Галаур В. Чарівниці дивують клаптиковим шитвом / Володимир Галаур // Уряд. кур’єр. – 2019. – 7 трав. – С. 20. – Також доступний: https://ukurier.
gov.ua/uk/news/charivnici-divuyut-klaptikovim-shitvom/.
Виставка «Чарівниці» творів учасників клубу клаптикового шитва
«Чарівна скринька» в Харківському худож. музеї.
Гармаш В. Чим харчується Монстр? / Володимир Гармаш // Високий
Замок. – 2019. – 23–29 трав. – С. 16. – Також доступний: https://wz.lviv.
ua/news/390871-vosmyrichnyi-khudozhnyk-zi-lvova-stvoryv-halereiu-portretivmonstrykiv.
Персональна виставка «Монстр, який харчується зірками» юного художника В. Кудлейчука у відділі мистецтв ART Prostir Центральної бібліотеки
для дітей м. Львова.
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Горов С. Авторы уничтоженной в Харькове детской выставки создали новые работы [Електронний ресурс] / Семен Горов // Веч. Харьков. – 2019. – 10
мая. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://vecherniy.kharkov.ua/news/
156951/ (дата звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана.
Про виставку плакатів «Чистота – запорука паркана» учнів дитячої
студії Aza Nizi Maza у м. Харкові як відповідь на знищену через «бюрократичну
помилку» міської влади виставку 120 плакатів у рамках дитячої акції «Плакат
на колінцях».
Здибель Ю. Самчиківський розпис – такий неповторний, такий барвистий… / Юлія Здибель // Поділ. вісті. – 2019. – 14 лют. – Також доступний:
http://pvisti.info/culture/4787-samchykivskyi-rozpys-takyi-nepovtornyi-takyibarvystyi.
Виставка майстрів самчиківського розпису Г. Раковського, О. Пажимського, М. Юзвука, С. Касьянова та О. Полупан у виставковій залі Музею історії м. Хмельницького.
І різьбяр, і лікар : [інформація] // Вінниччина. – 2019. – 8 трав. – С. 5.
Про відкриття виставки «Різьблений літопис України» з.м.н.тв. України
Ю. Дяченка у Вінницькому обл. краєзнавчому музеї.
Овчаренко Е. Рушникова Україна / Едуард Овчаренко // Слово Просвіти. – 2019. – 16–22 трав. – С. 14. – Також доступний: http://slovoprosvity.org/
2019/05/16/rushnykova-ukrajina/.
Виставка «Мелодії барв Любові Романів» вишиваних рушників, писанок і
виробів з бісеру у Центрі української культури та мистецтва (м. Київ). До 75річчя початку депортації українців з етнічних земель Лемківщини, Холмщини,
Надсяння та Підляшшя (нині територія Польщі).
Прикарпатська майстриня з обмеженими можливостями [Т. Стефінин] вперше виставила вишивані ікони [на виставці «Тобі, Господи!» в ІваноФранківському обл. худож. музеї] [Електронний ресурс] : [інформація] // Релігійно-інформ. служба України: [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу:
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/culture/religion_and_culture/75784/ (дата звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана.
Соболь В. Великодня писанка: витончений смак / Володимир Соболь //
Житомирщина. – 2019. – 24–26 квіт. – С. 1.
Про виставку «Скарби Поліського краю» робіт учнів і викладачів професійно-технічних навчальних закладів Житомирської обл. у Житомирській
ОУНБ ім. О. Ольжича.
Терен І. Перед основним випалом «купає» гончарні вироби у… молоці : кераміка народної майстрині Ганни Драголюк віддає домашнім теплом /
Іван Терен // Високий Замок. – 2019. – 17–19 трав. – С. 9. – Також доступний:
https://wz.lviv.ua/news/390574-pered-osnovnym-vypalom-kupaie-honcharni-vyrobyu-molotsi.
Про персональну виставку майстрині з смт Миколаєва (Львівська обл.)
у Львівському музеї етнографії та художнього промислу НАНУ.
Тихонов В. Харьковский музей посетили волшебницы [Електронний
ресурс] / Виктор Тихонов // Веч. Харьков. – 2019. – 19 апр. – Текст. і граф. дані. –
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Режим доступу: https://vecherniy.kharkov.ua/news/156389/ (дата звернення:
06.05.2019). – Назва з екрана.
Відкриття виставки «Чарівниці» членів клубу клаптикового шиття
«Чарівна скринька» в Харківському худож. музеї.
Див. № 92, 143.
Персоналії
Василець Т. У Близнюках [Харківська обл.] увіковічили лелек : [творчий портрет народного майстра О. Помазана] / Тетяна Василець // Слобід. край. –
2019. – 16 трав. – С. 5.
Демчишина В. Навіть із Чехії до Віти дзвонять: «Виручай!» : молода
майстриня з Ківерців створює оригінальні вироби прямо з «підніжного матеріалу» [Електронний ресурс] / Віта Демчишина ; [розмовляла Є. Сомова] // Волинь-нова. – 2019. – 8 трав. – С. 14. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу:
https://www.volyn.com.ua/news/127316-navit-iz-chekhii-do-vity-dzvoniat-vyruchai
(дата звернення: 20.05.2019). – Назва з екрана.
Майстриня про свою творчість.
Душкова А. Мастер Маргарита : [про творчість дніпровської художниці М. Лаврик] / Анна Душкова // Днепр веч. – 2019. – 18 апр. – С. 25. – Також
доступний: http://dv-gazeta.info/vechyorka/obschestvo1/master-margarita.html.
Козак І. Хрестики на полотні, що складаються у долю / Ірина Козак //
Голос України. – 2019. – 18 трав. – С. 14. – Також доступний: http://www.golos.
com.ua/article/317118.
Творчі портрети вишивальниць Г. Білявської з с. Лозове (Деражнянський
р-н, Хмельницька обл.) та Н. Розвори з смт Летичева (Хмельницька обл.).
Кураса Е. Ее ткацкий станок – целый космос! [Електронний ресурс] /
Елена Кураса // Веч. Николаев. – 2019. – 25 апр. – Текст. і граф. дані. – Режим
доступу: http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=37396 (дата звернення: 8.05.2019). –
Назва з екрана.
Про творчий вечір «Спадщина тисячоліть на тканих рушниках» з.м.н.тв.
України Тетяни Базилевської-Барташевич в Миколаївській ОУНБ.
Медведєва І. Кілька порухів – і «виростає» квітка» / Інна Медведєва //
Вінниччина. – 2019. – 19 квіт. – С. 7.
Творчий портрет юної майстрині С. Вегери з с. Малий Митник (Вінницька обл.).
Моренко Л. Узорами заквітчали долю своїм дітям / Людмила Моренко // Голос України. – 2019. – 16 трав. – С. 5. – Також доступний: http://www.
golos.com.ua/article/317010.
Творчий портрет черкаської вишивальниці В. Попович.
Стражник Л. За голки-нитки беруться усі гуртом / Людмила Стражник // Голос України. – 2019. – 16 трав. – С. 5. – Також доступний: http://www.
golos.com.ua/article/317011.
Творчість майстрів родини Регушів із с. Глушків (Городенківський р-н,
Івано-Франківська обл.).
Тиненська В. На гігантських писанках Тетяни Токарєвої – видатні
українці [Електронний ресурс] / Валентина Тиненська // Волинь-нова. – 2019. –
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2 трав. – С. 1, 12. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://www.volyn.
com.ua/news/126885-na-hihantskykh-pysankakh-tetiany-tokarevoi-vydatni-ukraintsi
(дата звернення: 07.05.2019). – Назва з екрана.
Творчий портрет члена творчого об’єднання «Мисткині», викладачки
Володимир-Волинського пед. коледжу ім. А. Кримського Т. Токарєвої.
«Я не можу не вишивати» / інформація «Нового життя» // Нове життя. – 2019. – 24 трав.
Творча зустріч до Дня вишиванки з.м.н.тв. України Н. Федірко в Броварському краєзнавчому музеї (Київська обл.).
МУЗИЧНЕ АМАТОРСТВО
Ермолаев И. Помним Виктора Панченко : [про вечір пам’яті поета,
музиканта, композитора в Миколаївському обл. палаці культури] / Игорь Ермолаев // Юж. правда. – 2019. – 24–26 марта.
Яцевський Я. Не уявляють свого життя без пісень / Ярослав Яцевський // Голос України. – 2019. – 17 трав. – С. 10. – Також доступний:
http://www.golos.com.ua/article/317065.
Творчість колективу народного аматорського ансамблю «Берегиня»
Лісовицького сільського БК (Таращанський р-н, Київська обл.) та його участь у
ІІ національному чемпіонаті з фольклору EURO FOLK у м. Вінниці.
Див. № 97, 167–169, 174, 176–181, 185, 186, 192–197, 201–203, 206.
Персоналії
І. М. Гітарист без пальців [В. Панцирев] став автором музичного альбому «100 пісень для України» : [про творчість музиканта] / І. М. // Вінниччина. –
2019. – 17 квіт. – С. 6.
Натикач Л. Пісня долю вишила / Людмила Натикач // Житомирщина. –
2019. – 20–23 квіт. – С. 7. – Також доступний: http://zhytomyrschyna.zt.ua/index.
php/2016-05-04-17-27-19/suchasnyk/2054-pisnia-doliu-vyshyla.
Творчий портрет хормейстера ансамблю нац. обряду «Родослав», керівника хору Хорошівського районного БК, а також вокального ансамблю
у с. Снугірах (Житомирська обл.) Л. Пастушенко.
ТЕАТРАЛЬНЕ АМАТОРСТВО
8 березня чи День Матері? / влас. інформація // Слово Просвіти. –
2019. – 9–15 трав. – С. 4. – Також доступний: http://slovoprosvity.org/
2019/05/10/8-bereznya-chy-den-materi/.
Творчість колективу дитячого фольклорного театру «Дай Боже!»
(м. Київ), вистава театру «Ярило йде – весну веде!», присвячена Міжнародному
дню матері, на сцені Київського муніципального акад. театру опери і балету
для дітей та юнацтва. Художній керівник – О. Мельник.1
Здибель Ю. Ці оплески тобі, «Чарівна скринько»! : [ювілейний концерт зразкового театру-студії «Чарівна скринька» при Хмельницькій ДШМ (керівник А. Тітов) : до 20-річчя з часу створення] / Юлія Здибель // Поділ. вісті. –
Див. також: Слово Просвіти. 2019. 16–22 трав. С. 3. Також доступний: http://slovoprosvity.org/
2019/05/16/enerhiya-vesny-vid-teatru-daj-bozhe/.
1
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2019. – 7 лют. – Також доступний: http://pvisti.info/culture/4777-tsi-opleski-tobicharivna-skrin-ko.
Поліщук Т. Шекспір у сучасній обробці / Тетяна Поліщук // День. –
2019. – 16 трав. – С. 2. – Також доступний: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/
shekspir-u-suchasniy-obrobci.
Про підготовку сучасної версії вистави «Дванадцята ніч, або Що захочете» В. Шекспіра англійською мовою театром ветеранів і волонтерів АТО
«Project «W» – Veteran, Volonteer and William». Режисер-постановник –
з.а.України О. Гнатковський.1
Див. № 95, 172, 173, 184, 198.
ХОРЕОГРАФІЧНЕ АМАТОРСТВО
Гасюк В. «Посмішці» – двадцять п’ять / Віра Гасюк // Вінниччина. –
2019. – 24 квіт. – С. 6.
Про ювілейний концерт народного колективу естрадно-спортивного танцю «Посмішка» з м. Гайсина (Вінницька обл.). Керівник – А. Поздоровкіна.
Христова Н. Если приоткрыть театральный занавес [Електронний ресурс] / Наталья Христова // Веч. Николаев. – 2019. – 23 апр. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=37376 (дата звернення:
08.05.2019). – Назва з екрана.
Про концерт «Зачаровані танцем» Театру танцю «Ритми планети»
ім. В. Пака у м. Миколаєві.
Див. № 169, 170, 180, 182, 200, 204.
ФОТО-,КІНО-, ВІДЕОАМАТОРСТВО
Левчук В. Дерзайте, фотохудожники! [Електронний ресурс] / Валентина Левчук // Веч. Одесса. – 2019. – 23 апр. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://vo.od.ua/rubrics/kultura/42473.php (дата звернення: 10.05.2019). – Назва з екрана.
Про ретроспективну виставку членів Одеського міського клубу фотографів «Фотон-2» у Всесвітньому клубі одеситів. До 20-річчя створення.
Див. № 183.
АМАТОРСЬКА
Див. № 182, 207.

ЕСТРАДА.

АМАТОРСЬКИЙ

ЦИРК

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.
КНИГОВИДАВНИЧА ТА АРХІВНА СПРАВИ
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
Бодров С. Харьков поглотила «Книгомания» [Електронний ресурс] /
Семен Бодров // Веч. Харьков. – 2019. – 18 апр. – Текст. і граф. дані. – Режим

Див. також: Новое время. 2019. 15 трав. Текст. і граф. дані. Режим доступу: https://style.nv.ua/
ukr/kultura/shekspir-v-originali-teatr-veteraniv-ta-volonteriv-ato-pokazhe-vistavu-za-komediyeyu-angliyskogodramaturga-50021565.html (дата звернення: 16.05.2019). Назва з екрана; Радіо Свобода : [сайт]. Текст. і граф.
дані. Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/news-vystava-veterany-teatr/29972636.html (дата звернення:
31.05.2019). Назва з екрана; Україна молода. 2019. 29 трав. С. 13. Також доступний: https://www.
umoloda.kiev.ua/number/3463/164/133809/.
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доступу: https://vecherniy.kharkov.ua/news/156301/ (дата звернення: 06.05.2019). –
Назва з екрана.
Про хід та учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого
читання «Книгоманія» в Харківській обл. бібліотеці для дітей.
Буряк С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2018
року / Світлана Буряк // Вісн. Книжк. палати. – 2019. – № 3. – С. 9–17.
Володин П. Красивый юбилей [Електронний ресурс] / П. Володин //
Веч. Николаев. – 2019. – 7 мая. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://www.
vn.mk.ua/stories.php?id=37470 (дата звернення: 10.05.2019). – Назва з екрана.
Про заходи в бібліотеках м. Миколаєва до 45-річчя обласної організації
НСПУ.
Гринько О. У Львові розпочався Дитячий книжковий форум [Електронний ресурс] / Ольга Гринько // Zaxid. net: [сайт]. – Текст. і граф. дані. –
Режим доступу: https://zaxid.net/u_lvovi_rozpochavsya_dityachiy_knizhkoviy_
forum_n1481616 (дата звернення: 20.05.2019). – Назва з екрана.
Нотатки про Фестиваль дитячого читання «Книгоманія» у м. Львові.
Лук’янчук Г. Виставка на честь 205-річчя від дня народження Тараса
Шевченка [«Історична Київщина – заповітна земля Кобзаря» у Державному архіві
Київської обл.] / Георгій Лук’янчук // Культура і життя. – 2019. – № 9–13. – С. 3.
Онькова В. Праздник читающих одесситов [Електронний ресурс] /
Валентина Онькова // Веч. Одесса. – 2019. – 16 апр. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://vo.od.ua/rubrics/tema-dnya/42421.php (дата звернення:
10.05.2019). – Назва з екрана.
Про хід та учасників V фестивалю книги «Букфест» у м. Одесі. До Всесвітнього дня книги і авторського права.
Порох М. Здобутки [косівського] видавництва «Писаний Камінь» [на
виставці «Великий світ великого українця» у Косівській центральній районній
бібліотеці (Івано-Франківська обл.)] / Марія Порох // Слово Просвіти. – 2019. –
9–15 трав. – С. 4. – Також доступний: http://slovoprosvity.org/2019/05/10/
zdobutky-vydavnytstva-pysanyj-kamin/.
Сенченко О. М. Книга як інструмент «м’якої сили» в інформаційномережевих війнах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц.
комунікацій : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / О. М. Сенченко ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2018. – 21 с.
Тиждень молодіжного читання у бібліотеках Херсонщини [Електронний ресурс] : [інформація] // Херсон. вісн. – 2019. – 8 трав. – Текст. і граф.
дані. – Режим доступу: http://visnik.ks.ua/tyzhden-molodizhnoho-chytannya-ubibliotekakh-khersonshchyny/ (дата звернення: 22.05.2019). – Назва з екрана.
253–254. Чебан О. Українська книжка стає популярною / Олег Чебан //
Уряд. кур’єр. – 2019. – 22 трав. – С. 12. – Також доступний: https://ukurier.gov.
ua/media/newspaper/adv/2019-05-21/94_6457-r.pdf.
Підсумки книжкового фестивалю VinBookFest у м. Вінниці.
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XVII виставка «Миколаївська книга» у м. Миколаєві
Христова Н. В формате «свободного микрофона» [Електронний ресурс] / Наталья Христова // Веч. Николаев. – 2019. – 7 мая. – Текст. і граф. дані. –
Режим доступу: http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=37460 (дата звернення:
10.05.2019). – Назва з екрана.
Про хід та учасників заходу «Мистецький подіум», проведеного у Центральній міській бібліотеці ім. М. Кропивницького у рамках виставки.
Христова Н. О том, как мы жили, потомки узнают из книг [Електронний ресурс] / Наталья Христова // Веч. Николаев. – 2019. – 2 мая. – Текст. і
граф. дані. – Режим доступу: http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=37432 (дата
звернення: 08.05.2019). – Назва з екрана.
Про хід та учасників виставки, а також про переможців XIII обл. конкурсу
«Краща миколаївська книга».1
Христова Н. Парусное судостроение и судьба первенца [Електронний ресурс] / Наталья Христова // Веч. Николаев. – 2019. – 23 апр. – Текст. і
граф. дані. – Режим доступу: http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=37380 (дата
звернення: 08.05.2019). – Назва з екрана.
Про учасників виставки.
«Я спросил у ясеня...» [Електронний ресурс] : [інформація] // Веч.
Николаев. – 2019. – 25 апр. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу:
http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=37395 (дата звернення: 08.05.2019). – Назва з
екрана.
Про акцію Центральної міської бібліотеки ім. М. Кропивницького на
честь миколаївських авторів і книговидавців у рамках виставки в Літературному сквері біля бібліотеки.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Гап’юк С. Як українські видавці завойовували арабський світ на ярмарку в Абу-Дабі [Електронний ресурс] / Сергій Гап’юк, Анетта Антоненко,
Елеонора Сімонова [та ін.] ; [розмовляв] Микола Кравченко // Читомо : [портал]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://www.chytomo.com/iakukrainski-vydavtsi-zavojovuvaly-arabskyj-svit-na-iarmarku-v-abu-dabi/ (дата звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.
Заступник директора видавництва «Підручники і посібники», директор
«Видавництва Анетти Антоненко», директор видавництва «Нора-Друк» про
участь у цьогорічному книжковому ярмарку в м. Абу-Дабі (ОАЕ).
День України відбувся в Аргентині [у м. Буенос-Айресі в рамках
45-го Міжнародного книжкового ярмарку] [Електронний ресурс] : [інформація] //
Укрінформ : [платформа]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://www.
ukrinform.ua/rubric-diaspora/2694285-den-ukraini-vidbuvsa-v-argentini.html (дата
звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.2

1
2

Див. також: Юж. правда. 2019. 2 мая.
Див. також: Голос України. 2019. 17 трав. С. 5. Також доступний: http://www.golos.com.ua/article/317085.
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Шендрик О. О. Міжнародне співробітництво публічних бібліотек
України (90-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / О. О. Шендрик ; М-во культури України, Київ.
нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 19 с.
Див. № 130.
IX Міжнародний фестиваль
«Книжковий арсенал» у м. Києві 1
Воронцов П. «Книжковий арсенал» нагородив юних критиків із Донбасу / Павло Воронцов // Голос України. – 2019. – 31 трав. – С. 9. – Також доступний: http://www.golos.com.ua/article/317681.
З’явилася програма цьогорічного Книжкового арсеналу [Електронний ресурс] : [про програму] // Читомо : [портал]. – Текст. і граф. дані. – Режим
доступу: http://www.chytomo.com/z-iavylasia-prohrama-tsohorichnoho-knyzhkovohoarsenalu/ (дата звернення: 08.05.2019). – Назва з екрана.
Константинова К. «Книжковий арсенал»: від споживачів до дослідників : [про хід та учасників] / Катерина Константинова // Дзеркало тижня. Україна. – 2019. – 25–31 трав. – С. 1, 14. – Також доступний: https://dt.ua/
ART/knizhkoviy-arsenal-vid-spozhivachiv-do-doslidnikiv-312358_.html.
Коцарев О. Must-visit події «Книжкового арсеналу» – 2019 / Олег
Коцарев // День. – 2019. – 22 трав. – С. 6. – Також доступний: https://day.kyiv.ua/
uk/article/kultura/must-visit-podiyi-knyzhkovogo-arsenalu-2019.
Овчаренко Е. На перехрестях «Книжкового арсеналу» : [хід фестивалю] / Едуард Овчаренко // Слово Просвіти. – 2019. – 30 трав.–5 черв. – С. 8. –
Також доступний: http://slovoprosvity.org/2019/05/30/na-perehrestyah-knyzhkovohoarsenalu/.
Прокопенко М. Крізь часи і простори: радянська дитяча книжка, міста, сплановані художниками, та інші проекти про ілюстрацію на IX «Книжковому арсеналі» / Марія Прокопенко // День. – 2019. – 24–25 трав. – С. 17. – Також доступний: https://day.kyiv.ua/uk/photo/kriz-chasy-i-prostory.
Трегуб Г. Книжковий арсенал: сусідство чи співіснування: яким явищам приділено увагу на ІХ Міжнародному фестивалі «Книжковий арсенал» /
Ганна Трегуб // Тиждень.ua. – 2019. – 11 трав. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://tyzhden.ua/Culture/229956 (дата звернення: 13.05.2019). – Назва з
екрана.
Фещенко Є. Від Роліту – до Арсеналу : [програма культурно-мистецьких заходів] / Євдокія Фещенко // Україна молода. – 2019. – 22 трав. – С. 1, 3. –
Також доступний: https://www.umoloda.kiev.ua/number/3460/2006/133576/.
Чадюк М. Лабораторія рефлексії : тема сусідства – основне на цьогорічному «Книжковому арсеналі» / Марія Чадюк // День. – 2019. – 24–25 трав. –
С. 29. – Також доступний: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo-ukrayincichytayte/laboratoriya-refleksiyi.
Див. також: Сегодня. 2019. 23 мая. С. 6; Голос України. 2019. 28 трав. С. 3. Також доступний:
http://www.golos.com.ua/article/317561; Газ. по-українськи. 2019. 24 трав. С. 1. Також доступний: https://gazeta.
ua/articles/culture-newspaper/_udevyate-vidkrili-knizhkovij-arsenal/904624.
1
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Міжнародний книжковий ярмарок
«Світ книги» у м. Празі (Чехія). Участь України
Клименко О. Покинуті секрети на даху модерністської вілли / Олександр Клименко // Голос України. – 2019. – 18 трав. – С. 15. – Також доступний:
http://www.golos.com.ua/article/317177.
Про участь українських літераторів та видавців у ярмарку.
Неборак Б. Україна представлена на Празькому книжковому ярмарку
«авангардним» стендом [Електронний ресурс] : [інтерв’ю] / Богдана Неборак //
Читомо: [портал]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://www.chytomo.
com/ukraina-predstavlena-na-prazkomu-knyzhkovomu-iarmarku-avanhardnymstendom/ (дата звернення: 11.05.2019). – Назва з екрана.
Менеджер програми підтримки перекладів Українського інституту книги
про національний стенд на ярмарку.
Чадюк М. Українська книжка у Празі : як було представлено країну
на празькому «Світі книги» / Марія Чадюк // День. – 2019. – 17–18 трав. – С. 31. –
Також доступний: https://day.kyiv.ua/ru/article/ukraincy-chitayte/ukrainskayakniga-v-prage.
МЕРЕЖА ТА ТИПИ БІБЛІОТЕК
Національні бібліотеки
Арсеньева Т. Новые проекты, добрые традиции : к 190-летию ОННБ
[Одеської нац. наукової бібліотеки] [Електронний ресурс] / Тина Арсеньева //
Веч. Одесса. – 2019. – 25 апр. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://vo.
od.ua/rubrics/kultura/42499.php (дата звернення: 10.05.2019). – Назва з екрана.
Про захід із тематичного циклу «Видатні постаті і події в історії
ОННБ», присвячений директору бібліотеки О. Тюнєєвій (1888–1984).
Див. № 10, 22, 72, 295, 299а.
Наукові бібліотеки
Див. № 10, 274, 295.
Обласні універсальні наукові бібліотеки
Віслоух Л. Книга «Шляхами Гілеї» – незвідані сторінки історії Запорізького краю / Людмила Віслоух // Запоріз. правда. – 2019. – 11 квіт. – С. 15.
Про роман В. Візірської «Шляхами Гілеї», презентований у Запорізькій
ОУНБ.
Віценя Л. Яскраві фарби живих почуттів : [презентація книги Л. Ольховської «Роман із присмаком моралі» (вид-во «Дивосвіт», м. Полтава), присвяченої життю В. Г. Короленка (1853–1921), в Полтавській ОУНБ ім. І. Котляревського] / Лідія Віценя // Зоря Полтавщини. – 2019. – 3 трав. – С. 13. – Також доступний: http://zorya.poltava.ua/jaskravi-farbi-zhivih-pochuttiv/.
Гаврилов С. Вышел 16-й. Будет ли 17-й? / Сергей Гаврилов // Юж.
правда. – 2019. – 20–23 апр. – Також доступний: http://www.up.mk.ua/mainpage/
show_item/25893?style=font-size%3A18px%3B.
Зокрема, про презентацію 16-го тому видання «Книга пам’яті України.
Миколаївська область» у Миколаївській ОУНБ.
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Лісіна С. Нотні видання ЛОУНБ [Львівської ОУНБ] : теоретичні основи, сучасний стан і перспективи розвитку / Світлана Лісіна, Надія Письменна //
Вісн. Книжк. палати. – 2019. – № 3. – С. 22–25.
Неїжмак В. «Енеїду» з автографом Котляревського показували… автоматники / Василь Неїжмак // Голос України. – 2019. – 25 трав. – С. 10. – Також доступний: http://www.golos.com.ua/article/317499.
Про хід книжкової виставки-ярмарку «ПОШУК» («Полтавська оаза шанувальників української книги») у Полтавській ОУНБ ім. І. Котляревського.
Середа В. Як Закон України про мови змінив долю Лариси Коваль :
[презентація ліричної збірки «На прощальний танок запросив листопад» поетеси Л. Коваль у Запорізькій ОУНБ] / Віра Середа // Запоріз. правда. – 2019. –
8 трав. – С. 13. – Також доступний: https://issuu.com/377083/docs/08.05.19.
Див. № 755, 86, 221, 228, 299, 406.
ПУБЛІЧНІ

БІБЛІОТЕКИ.
ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ БІБЛІОТЕЧНІ СИСТЕМИ

Див. № 34.
Міські бібліотеки
Береза І. Слово миколаївської поетеси Ольги Славної / Інна Береза //
Слово Просвіти. – 2019. – 30 трав.–5 черв. – С. 7. – Також доступний:
http://slovoprosvity.org/2019/05/30/slovo-mykolajivskoji-poetesy-olhy-slavnoji/.
Презентація збірки поезії О. Славної (Червякової) «Хоралами Прибузького
краю» у Центральній міській бібліотеці ім. М. Кропивницького м. Миколаєва.
Лехман М. Шануймо невтомних матерів [Електронний ресурс] / Маркіян Лехман // Крим. світлиця. – 2019. – 10 трав. – Текст. і граф. дані. – Режим
доступу: http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=21139 (дата
звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана.
Про літературно-мистецьке дійство «Весна сплела в дарунок їм вінок»,
присвячене Дню матері, у Червоноградській центральній міській бібліотеці
(Львівська обл.).
Черешинська Н. Світ, де немає зла / Наталія Черешинська // Культура і життя. – 2019. – № 1–4. – С. 18.
Творча зустріч з письменницею-казкаркою Н. Королюк (Ніка Андрос)
у бібліотеці Деміївської ЦБС Голосіївського р-ну м. Києва.
Див. № 26, 162, 255, 301.
Районні бібліотеки
Алексюк І. Пам’ять про Майдан: у Ярмолинецькій центральній
районній бібліотеці [Хмельницька обл.] відбувся вечір-реквієм, на якому згадували буремні події осені–зими 2013–2014 року в Києві / І. Алексюк // Поділ. вісті. – 2019. – 7 берез. – С. 3. – Також доступний: http://pvisti.info/politics/10podylsky-visti/news/4842-pamiat-pro-maidan.
Іванова А. Звучали музика й поезія / Антоніна Іванова // Житомирщина. – 2019. – 13–16 квіт. – С. 6.
Про заходи до Всесвітнього дня поезії в Центральній районній бібліотеці
та Будинку дитячої творчості смт Лугини (Житомирська обл.).
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Клімова О. Поезія – душі перлина / Оксана Клімова // Поділ. вісті. –
2019. – 28 берез. – С. 10. – Також доступний: http://pvisti.info/culture/4886poeziia-dushi-perlyna.
Творча зустріч із поетесою М. Шеверногою у Кам’янець-Подільській
центральній районній бібліотеці (Хмельницька обл.).
Нікітенко Л. Гуляючи «террою інкогнітою» / Людмила Нікітенко //
Україна молода. – 2019. – 14 трав. – С. 3. – Також доступний: https://umoloda.
kyiv.ua/number/3456/164/133302/.
Зокрема про презентацію книги журналіста і краєзнавця В. Чоса «Невідома Городищина» у Городищенській центральній районній бібліотеці
ім. В. Симиренка (Черкаська обл.).
Рубашевська-Закордонець Н. Горджуся своїми земляками : [зокрема,
про роботу Білогірської районної бібліотеки для дорослих (Хмельницька обл.)
та районного БК] / Ніна Рубашевська-Закордонець // Поділ. вісті. – 2019. –
21 берез. – С. 5.
Див. № 250.
Бібліотеки для дітей та юнацтва
Дудчак Т. Книга збирає друзів / Тетяна Дудчак // Слово Просвіти. –
2019. – 9–15 трав. – С. 4. – Також доступний: http://slovoprosvity.org/2019/05/10/
knyha-zbyraje-druziv/.
Про хід Всеукраїнського тижня дитячого читання у Чернівецькій обл.
бібліотеці для дітей.
Как «раскрасить» жизнь на пенсии? [Електронний ресурс] : информация ред. // Веч. Николаев. – 2019. – 25 апр. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=37399 (дата звернення: 08.05.2019). –
Назва з екрана.
Презентація проекту «Всі кольори життя в бібліотеці» для людей похилого віку в Центральній міській бібліотеці для дітей ім. Шури Кобера і Віті
Хоменка (м. Миколаїв).
Марущак В. На батьківщині Бориса Мозолевського / Віра Марущак //
Укр. літ. газ. – 2019. – 24 трав. – С. 17.
Творча зустріч літераторів із читачами Веселинівської районної дитячої
бібліотеки (Миколаївська обл.), присвячена пам’яті поета, археолога, дослідника скіфської старовини Б. Мозолевського (1936–1993), у Будинку дитячої
творчості (смт Веселинове, Миколаївська обл.). Організатор заходу – директор Миколаївської обл. бібліотеки для дітей з.п.к. України Т. Жайворонок.
Рудая І. Донька Карпат / Ірина Рудая // Слово Просвіти. – 2019. – 16–
22 трав. – С. 9. – Також доступний: http://slovoprosvity.org/2019/05/16/donkakarpat/.
Презентація книги поезій «Дочка гір» В. Буняк у Чернівецькій обл. бібліотеці для дітей у рамках цільового проекту «Я буковинець! Я – українець!».
У Херсонській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Б. А. Лавреньова
минув тиждень юнацької книги [Електронний ресурс] : [інформація] // Херсон.
вісник. – 2019. – 2 трав. –
Текст. і граф. дані. – Режим доступу:
http://visnik.ks.ua/u-khersonsʹkiy-oblasniy-bibliotetsi-dlya-yunatstva-im-lavrenʹovamynuv-tyzhden-yunatsʹkoyi-knyhy/ (дата звернення: 22.05.2019). – Назва з екрана.
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Див. № 33, 132, 215, 244.
Інші види бібліотек
Капралюк О. Мережа сільськогосподарських бібліотек [України] та її
інформаційний ресурс [в сучасних умовах] / Оксана Капралюк // Вісн. Книжк.
палати. – 2019. – № 3. – С. 30–32.
ОСНОВНІ

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК

Бібліотечні фонди, їх обробка та збереження
Лавренюк В. Спогади доньки про батька-письменника [Електронний
ресурс] / Вікторія Лавренюк // Веч. Одесса. – 2019. – 16 апр. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://vo.od.ua/rubrics/kultura/42423.php (дата звернення:
10.05.2019). – Назва з екрана.
Про вихід збiрки нарисiв-спогадiв В. Гайдаєнко «Наперекір штормам» та
поповнення фондів Одеської нац. наукової бiблiотеки її примірниками.
Лавренюк В. «Українська біографістика» [Електронний ресурс] / Вікторія Лавренюк // Веч. Одесса. – 2019. – 23 апр. – Текст. і граф. дані. – Режим
доступу: http://vo.od.ua/rubrics/dalekoe-blizkoe/42474.php (дата звернення:
10.05.2019). – Назва з екрана.
Про нові надходження до Одеської нац. наукової бiблiотеки в межах відзначення 100-рiччя Української революції 1917–1921 рр., зокрема про 15-й випуск збiрника наукових праць Iнституту бiографiчних дослiджень «Українська
бiографiстика» (укладачi – Л. Буряк, I. Гирич, Л. Генералюк, I. Стамбол та iн.).
Палеха Ю. І. Бібліотечне фондознавство / Ю. І. Палеха, І. О. Іванова,
Л. О. Черепуха ; за заг. ред. Ю. І. Палехи ; М-во освіти і науки України. – Київ :
Ліра-К, 2018. – 275 с.
Подошовка Н. Науково-організаційні заходи з упровадження УДК у
бібліотеках Харкова / Ніна Подошовка // Вісн. Книжк. палати. – 2019. – № 3. –
С. 26–30.
Чадюк М. «Небо починається на землі» : у бібліотеці Дніпра [Дніпропетровській ОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія] міститься унікальне зібрання творів Ромена Гарі / Марія Чадюк // День. – 2019. –
8–9 трав. – С. 31. – Також доступний: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayincichytayte/nebo-pochynayetsya-na-zemli.
299а. Якубова Т. Провенієнції – елементи атрибуції колекції «Бібліотека
Луцько-Житомирської семінарії» [з фондів Інституту книгознавства НБУВ] /
Тетяна Якубова // Вісн. Книжк. палати. – 2019. – № 3. – С. 47–52.
Див. № 108, 135.
Інформаційні технології в бібліотеках
Колоскова Г. Електронні колекції документів як складник бібліотечно-інформаційного потенціалу м. Дніпра / Галина Колоскова // Вісн. Книжк.
палати. – 2019. – № 3. – С. 41–47.
Аналіз електронних колекцій документів бібліотек м. Дніпра.
У мережі започаткована цифрова бібліотека «Київ» з унікальними
виданнями [Електронний ресурс] : [на базі столичної Публічної бібліотеки
ім. Лесі Українки] // Вечір. Київ. – 2019. – 29 трав. – Текст. і граф. дані. – Режим
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доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-merezhi-zapochatkovana-tsyfrova-bibliotekakyiv-z-unikal-nymy-vydannyamy (дата звернення: 30.05.2019). – Назва з екрана.
МУЗЕЙНА СПРАВА. МУЗЕЄЗНАВСТВО
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
Бараневич Л. Імена художниць – назавжди в історії мистецтва / Людмила Бараневич // Голос України. – 2019. – 25 трав. – С. 5.
Презентація альбому «Мрії та долі» (упоряд. О. Старшинова, Г. Аллавердова), присвяченого творчості українських мисткинь ХІХ–ХХ століть, у Нац.
худож. музеї України (м. Київ).
В Іванівській тергромаді на Вінниччині створять «Музей чотирьох
поетів» [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. –
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/
2694352-v-ivanivskij-tergromadi-na-vinniccini-stvorat-muzej-cotiroh-poetiv.html
(дата звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.
Про намір створити «Музей чотирьох поетів» на честь двох українських
(В. Березінського й О. Чорногуза) та двох польських (С. Мишка-Холоневського
й С. Вітвіцького) літераторів у Іванівській ОТГ (Вінницька обл.).
Дмитренко О. Його рідний дім: до 80-річчя літературно-меморіального музею Тараса Шевченка в с. Шевченкове [Звенигородський р-н, Черкаська
обл.] / Ольга Дмитренко // Культура і життя. – 2019. – № 9–13. – С. 24.
Зборовський А. Вони не лише зберігають, а й допомагають / Анатолій Зборовський // Голос України. – 2019. – 24 трав. – С. 11. – Також доступний:
http://www.golos.com.ua/article/317441.
Про хід та учасників І обласного фестивалю «Музейний діалог» у Ржищівському археолого-краєзнавчому музеї (Київська обл.).
Корчинський О. З історії створення історико-культурного заповідника «Стільське городище» / О. Корчинський // Стільський град : зб. / Львів. обл.
рада, комун. заклад «Адмін. історико-культурного заповідника "Стільське городище"», Ін-т наук. досліджень Стільського городища та його довкілля ;
редкол.: О. М. Корчинський (голов. ред.) [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 1. – С. 9–48.
Корчинський О. Пам’ятки археології історико-культурного заповідника «Стільське городище» / О. Корчинський // Стільський град : зб. / Львів. обл.
рада, комун. заклад «Адмін. історико-культурного заповідника "Стільське городище"», Ін-т наук. досліджень Стільського городища та його довкілля ; редкол.:
О. М. Корчинський (голов. ред.) [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 1. – С. 125–155.
Левик А. Мета створення і завдання заповідників / А. Левик // Стільський град : зб. / Львів. обл. рада, комун. заклад «Адмін. історико-культурного
заповідника "Стільське городище"», Ін-т наук. досліджень Стільського городища та його довкілля ; редкол.: О. М. Корчинський (голов. ред.) [та ін.]. – Львів,
2017. – Вип. 1. – С. 48–56.
Неїжмак В. Музей єднає два народи / Василь Неїжмак // Голос України. – 2019. – 24 трав. – С. 9. – Також доступний: http://www.golos.com.
ua/article/317424.
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Про започаткування та діяльність Літературно-меморіального музею
Д. Гурамішвілі (м. Миргород, Полтавська обл.), урочисті заходи до 50-річчя
установи та проведення фестивалю грузинської культури в м. Миргороді.
Нікітенко Л. Уперед, у трипільське минуле : у державному [Історикокультурному] заповіднику [«Трипільська культура» (с. Легедзине, Тальнівський
р-н, Черкаська обл.)] створять минуле у 3D форматі [у рамках проекту Укр. культурного фонду «Створення відкритого онлайн-ресурсу артефактів Трипільської культури»] / Людмила Нікітенко // Україна молода. – 2019. – 17–18 трав. –
С. 3. – Також доступний: https://umoloda.kyiv.ua/number/3458/2006/133409/.
Олійник (Бучківська) М. Відгомін пам’яті… / Мирослава Олійник
(Бучківська) // Слово Просвіти. – 2019. – 9–15 трав. – С. 4. – Також доступний:
http://slovoprosvity.org/2019/05/10/vidhomin-pamyati/.
Культурно-мистецькі заходи до 205-річчя від дня народження Т. Шевченка
у Держ. меморіальному музеї М. Грушевського у м. Львові.
Костюк С. Тарасові вклонилася земля / Степан Костюк // Культура і
життя. – 2019. – № 9–13. – С. 2.
Про хід науково-краєзнавчих читань і презентацію комплексної тематичної виставки фондових матеріалів «Живе, Кобзаре мій, поміж нас голос твій»
у Тернопільському обл. краєзнавчому музеї.
Метик Л. І. До ювілею Шевченкового музею / Л. І. Метик // Слово
Просвіти. – 2019. – 30 трав.–5 черв. – С. 3. – Також доступний:
http://slovoprosvity.org/2019/05/30/do-yuvileyu-shevchenkovoho-muzeyu/.
Урочисті заходи у Літературно-меморіальному музеї Т. Шевченка (с. Шевченкове, Звенигородський р-н, Черкаська обл.) до 80-річчя від дня його створення, Міжнародного дня музеїв і 80-річчя від дня народження н.х. України А.
Гайдамаки.
Музей української діаспори [м. Київ] святкує своє 20-річчя [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. – Текст. і граф. дані. –
Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2710509-muzej-ukrainskoidiaspori-svatkue-svoe-20ricca.html (дата звернення: 30.05.2019). – Назва з екрана.
Перший обласний фестиваль освітянських музеїв пройшов у Рівному
[Електронний ресурс] : [інформація] // Prostir.museum : [портал]. – Текст. і граф.
дані. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/41863 (дата звернення:
21.05.2019). – Назва з екрана.
Савицька О. Три народження : 15 травня Літературно-меморіальний
музей Михаїла Булгакова [м. Київ] відсвяткує 128-річчя письменника, 130-річчя
його будинку і 30-річчя його музею / Ольга Савицька // День. – 2019. – 15 трав. –
С. 7. – Також доступний: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/try-narodzhennya.
У столичному музеї влаштують кіновечір одного режисера [П. Острікова] [Електронний ресурс] : [інформація] // Вечір. Київ. – 2019. – 7 трав. –
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/vstolychnomu-muzei-vlashtuyut-kinovechir-odnoho-rezhysera-vkhid-vil-nyy
(дата
звернення: 08.05.2019). – Назва з екрана.
Про програму вечора сучасного українського кіно у Музейно-виставковому центрі «Музей історії міста Києва».
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Чечель Л. Минуле – з полоном / Людмила Чечель // Україна молода. –
2019. – 28 трав. – С. 13. – Також доступний: https://umoloda.kyiv.ua/number/
3462/164/133781/.
Презентація книги спогадів «Дорогами минулого» І. Мащак, яка мешкає у
Великій Британії, у Нац. музеї літератури України (м. Київ).
Шарапа О. У музеї «Кобзаря» кожному знайдеться особисте передбачення [Електронний ресурс] / Ольга Шарапа ; [розмовляла] Л. Соколовська //
Черкас. край. – 2019. – 15 трав. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу:
http://www.kray.ck.ua/kultura/item/20669-u-muzeyi-kobzarya-kozhnomu-znaydetsyaosobiste-peredbachennya (дата звернення: 23.05.2019). – Назва з екрана.
Директор Музею «Кобзаря» Тараса Шевченка (м. Черкаси) про історію
та сьогодення закладу. До 30-річчя музею.
Щириця П. Партитура на чотири голоси / Павло Щириця // Літ. Україна. – 2019. – 18 трав. – С. 3.
Презентація книг М. Слабошпицького «Партитура на три голоси (Кисельови) та «Рися, що жила на дереві» (вид-во «Ярославів Вал») у Нац. музеї літератури України (м. Київ).
Яценко М. Ювілей музею як фактор впливу на культурний простір
краю : до 20-річчя з дня відкриття меморіальної садиби гончарської родини
Пошивайлів [смт Опішня, Полтавська обл.] / Марія Яценко // День. – 2019. – 31
трав. – 1 черв. – С. 12. – Також доступний: https://day.kyiv.ua/uk/article/poshtadnya/yuviley-muzeyu-yak-faktor-vplyvu-na-kulturnyy-prostir-krayu.
Див. № 8, 12, 19, 32, 61, 73, 192, 212, 213, 217, 218, 220, 222, 223.
Міжнародний день музеїв
В Вышгороде ко Дню музеев организовали квест для молодежи
[Електронний ресурс] : [інформація] // Киев. правда. – 2019. – 20 мая. – Текст. і
граф. дані. – Режим доступу: https://kpravda.com/v-vyshgorode-ko-dnju-muzeevorganizovali-kvest-dlja-molodezhi-foto/39732 (дата звернення: 27.05.2019). –
Назва з екрана.
Заходи у Вишгородському історико-культурному заповіднику (Київська
обл.).
Мурадова О. «Ніч музеїв» у музеї на Дніпрі [Електронний ресурс] /
О. М. Мурадова // Prostir.museum : [портал]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/41843 (дата звернення: 15.05.2019). – Назва з
екрана.
Про заходи у Дніпропетровському нац. історичному музеї ім. Д. Яворницького.
Програма заходів Волинського краєзнавчого музею, його відділів та
філіалу до Міжнародного дня музеїв [Електронний ресурс] : [інформація] //
Prostir.museum : [портал]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://prostir.
museum/ua/post/41842 (дата звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана.
Стрельник И. «Ночь музеев» в Харькове: со зрителем – на современном языке [Електронний ресурс] : [програма проведення] / Ирина Стрельник //
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Веч. Харьков. – 2019. – 17 мая. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://
vecherniy.kharkov.ua/news/157184/ (дата звернення: 22.05.2019). – Назва з екрана.
Як з картини зійшов: суб’єктивний маршрут на День музеїв 18 травня
[у столиці] / підготувала М. Прокопенко // День. – 2019. – 17–18 трав. –
С. 23. – Також доступний: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/yak-z-kartyny-ziyshov.
Див. № 17, 64, 313.
ОРГАНІЗАЦІЯ

ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ
МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ

Щаранський Н. Натан Щаранський: «Наш Меморіал – це не тільки
київський Бабин Яр, а й історія всіх місць у Східній Європі, де знищували євреїв» / Натан Щаранський ; [інтерв’ю брав] С. Махун // Дзеркало тижня. Україна. –
2019. – 25–31 трав. – С. 11. – Також доступний: https://dt.ua/interview/natanscharanskiy-nash-memorial-ce-ne-tilki-kiyivskiy-babin-yar-a-y-istoriya-vsih-misc-ushidniy-yevropi-de-znischuvali-yevreyiv-312365_.html.
Ізраїльський державний і політичний діяч українського походження, голова Наглядової ради ВУНМС, зокрема, про створення у м. Києві Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Виставка «Екзотичний світ Ханта Слонема» в Національному музеї
«Київська картинна галерея» [Електронний ресурс] : [інформація] // Prostir.
museum : [портал]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://prostir.
museum/ua/event/6663 (дата звернення: 29.05.2019). – Назва з екрана.
Про виставковий проект музею та «Serge Sorokko Gallery» (м. СанФранциско, США).
Робота музеїв інших країн
Виставка [н.х. України] Івана Марчука пройде [в Укр. нац. музеї] у
Чикаго [США] [Електронний ресурс] // Укрінформ : [платформа]. – Текст. і
граф. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2695418vistavka-ivana-marcuka-projde-u-cikago.html (дата звернення: 08.05.2019). – Назва з екрана.
Письменник Руслан Горовий [в Укр. нац. музеї] у Чикаго [США]
проведе творчий вечір і презентує свою книгу [«Усі ми родом не з Києва»]
[Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. – Текст. і
граф. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2697671pismennik-ruslan-gorovij-u-cikago-provede-tvorcij-vecir-i-prezentue-svou-knigu.html
(дата звернення: 10.05.2019). – Назва з екрана.
Див. № 23.
ОСНОВНІ

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ

Музейні фонди
Невеська В. І. Скарбниця поліських писанок / Валентина Невеська ;
[розмовляв] В. Соболь // Житомирщина. – 2019. – 24–26 квіт. – С. 7. – Також
доступний: http://zhytomyrschyna.zt.ua/index.php/2016-05-04-17-27-19/suchasnyk/
2068-skarbnitsya-polis-kikh-pisanok.
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Завідувач відділу етнографії Житомирського обл. краєзнавчого музею
про писанкарство та писанки із колекції музею.
Солоненко М. Монети – нащадкам / Максим Солоненко // Голос України. – 2019. – 14 трав. – С. 9. – Також доступний: http://www.golos.com.
ua/article/316888.
Про поповнення фондів Любомльського краєзнавчого музею (Волинська
обл.) срібними монетами XVI–XVIII ст. із колекції директора музею з.п.к. України О. Остапюка в рамках акції «Збережи пам’ять – подаруй музею експонат».
Філатова М. Трансформація образу Катерини ІІ у французькій карикатурі 1773–1793 років (за матеріалами колекції Харківського художнього музею) / Марина Філатова // Студії мистецтвознавчі. – 2018. – № 2. – С. 64–77. –
Також доступний: http://sm.etnolog.org.ua/zmist/2018/2/64.pdf.
Шуткевич О. Врятували для історії : Вінницький обласний краєзнавчий музей поповнився рідкісними артефактами, які анонімно придбали на «чорному» ринку й вирішили повернути державі / Олеся Шуткевич // День. – 2019. –
22 трав. – С. 11. – Також доступний: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/
vryatuvaly-dlya-istoriyi.
Див. № 31.
Виставкова діяльність, експозиції
Виставка «Арсен Савадов. Лабораторія Орфея» в Одеському музеї
західного і східного мистецтва [Електронний ресурс] : [інформація] // Prostir.
musem : [портал]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://prostir.
museum/ua/event/6662 (дата звернення: 29.05.2019). – Назва з екрана.
Про виставковий проект музею, «Dymchuk Gallery» та «NT Art Gallery».
Виставку «Барвисте свято Великодня» відкрили у Хмельницькому
[обл. краєзнавчому] музеї [Електронний ресурс] : [інформація] // Prostir.museum :
[портал]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/
41793 (дата звернення: 02.05.2019). – Назва з екрана.
Виставку [«Перепоховання = перетворення»] про перепоховання
Шевченка, Героїв Крут та Стуса відкриють у Києві [в Нац. музеї Тараса Шевченка] [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. –
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubricculture/2693385-vistavku-pro-perepohovanna-sevcenka-geroiv-krut-ta-stusavidkriut-u-kievi.html (дата звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.
В Ізмаїльському [історико-краєзнавчому] музеї Придунав'я відкрилася виставка «Світ очима дитини» [Електронний ресурс] : [інформація] //
Prostir.museum : [портал]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://prostir.
museum/ua/post/41881 (дата звернення: 23.05.2019). – Назва з екрана.
Головного хранителя волинського музею розстріляло НКВС : у Луцьку презентували фотодокументальну виставку, присвячену відомому [польському] вченому-краєзнавцю Яну Фітцке [Електронний ресурс] : [інформація] //
Волинь-нова. – 2019. – 23 квіт. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу:
https://www.volyn.com.ua/news/126274-holovnoho-khranytelia-volynskoho-muzeiurozstrilialo-nkvs (дата звернення: 04.05.2019). – Назва з екрана.
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Про виставку «Три роки у Волинському музеї» до 90-річчя Волинського
обл. краєзнавч. музею.
Горішнянська О. Орьнек – мистецтво кримських татар / Олена Горішнянська // Дзеркало тижня. Україна. – 2019. – 25–31 трав. – С. 16. – Також доступний: https://dt.ua/ART/ornek-mistectvo-krimskih-tatar-312353_.html.
Виставка унікальних експонатів традиційного кримськотатарського мистецтва «Орьнек. У мереживі Криму» в Нац. музеї історії України (м. Київ).1
Деркач М. В [Львівському] Історичному музеї – [мультимедійна виставка] «Подорож із українсько-єврейською зустріччю» / Марія Деркач // Високий Замок. – 2019. – 23–29 трав. – С. 10. – Також доступний: https://wz.lviv.ua/
news/390811-u-lvivskomu-istorychnomu-muzei-vidkryly-multymediinu-podorozhstezhkamy-ukraintsiv-ta-ievreiv.
Дергоусова И. Харьковский художник лучше всех умел изображать
снег [Електронний ресурс] / Ирина Дергоусова // Веч. Харьков. – 2019. – 12 апр. –
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://vecherniy.kharkov.ua/news/156178/
(дата звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.
Про виставку творів Й. Карася у Харківському худож. музеї.
Донец С. Мамонт станет «звездой» уникальной выставки / Станислав
Донец // Сегодня. – 2019. – 23 мая. – С. 6. – Також доступний: https://www.
segodnya.ua/ukraine/mamont-stanet-zvezdoy-unikalnoy-vystavki-vo-lvove1273668.html.
Про підготовку до відкриття виставки «Льодовиковий період: повернення мамонта у Львів» у Львівському держ. природознавчому музеї.
Здибель Ю. АРТперетин трьох митців у Хмельницькому / Юлія Здибель // Поділ. вісті. – 2019. – 28 берез. – С. 10. – Також доступний:
http://www.pvisti.info/culture/4888-artperetyn-trokh-myttsiv-u-khmelnytskomu.
Виставка одеських художників «АРТперетин. Єгоров. Ройтбурд. Гусєв.
Відкрита майстерня» у Хмельницькому обл. худож. музеї.
Левкович С. Помнить «пересмешника» [Електронний ресурс] / София Левкович // Веч. Одесса. – 2019. – 16 апр. – Текст. і граф. дані. – Режим
доступу: http://vo.od.ua/rubrics/kultura/42426.php (дата звернення: 10.05.2019). –
Назва з екрана.
Про виставку «Ми народжені, щоб Кафку зробити бувальщиною» художника і письменника В. Бахчаняна (1938–2009) в Музеї сучасного мистецтва Одеси.
Лиховид І. На ювілеї «містера Гелікоптера» / Інна Лиховид // День. –
2019. – 31 трав. – 1 черв. – С. 16. – Також доступний: https://day.kyiv.ua/uk/
article/cuspilstvo/na-yuvileyi-mistera-gelikoptera.
Про нові архівні матеріали, присвячені І. Сікорському (1889 – 1972), оновленої експозиції історико-меморіального виставкового проекту «Наш Сікорський» у Музеї української діаспори (м. Київ).
Лук’янчук Г. Виставка до 90-річчя ОУН / Георгій Лук’янчук // Культура і життя. – 2019. – № 5–8. – С. 7.
Див. також: Укрінформ : [платформа]. Текст. і граф. дані. Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubriccrimea/2704035-vistavka-ornek-u-merezivi-krimu-vidkrilasa-u-muzei-istorii-ukraini.html (дата звернення: 21.05.2019).
Назва з екрана.
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Відкриття документальної виставки «Зродились ми великої години», організованої Нац. музеєм історії України, Фундацією ім. О. Ольжича та Музеєм
становлення української нації, у Нац. музеї історії України (м. Київ).
Мами завжди сильні духом : [інформація] // Уряд. кур’єр. – 2019. –
11 трав. – С. 4. – Також доступний: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mamizavzhdi-silni-duhom/.
Виставка «Сильні духом. Мами» у Музейно-виставковому центрі «Музей
історії міста Києва» присвячена матерям, які втратили синів під час бойових
дій на Донбасі.1
Марченко М. Запорізький край: зміна стереотипів / Марина Марченко // День. – 2019. – 29 трав. – С. 7. – Також доступний: https://day.kyiv.ua/uk/
article/kultura/zaporizkyy-kray-zmina-stereotypiv.
Виставка «Запорізький край. Декоративне мистецтво. Традиції. Новації»
у Нац. музеї українського народного декоративного мистецтва (м. Київ).2
Марьина Г. За радостью идем в музей [Електронний ресурс] / Галина
Марьина // Веч. Одесса. – 2019. – 16 апр. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://vo.od.ua/rubrics/kultura/42425.php (дата звернення: 10.05.2019). – Назва
з екрана.
Виставка мистецтва Німеччини XVI–XX століть «Ода до радості» із
колекції Одеського музею західного і східного мистецтва.
На Вінниччині [у смт Вороновиця] пройшов VІ обласний фестивальконкурс музейних міні-експозицій [«Їх іменами славиться наш край»] [Електронний ресурс] : [інформація] // Prostir.museum : [портал]. – Текст. і граф. дані. –
Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/41874 (дата звернення: 22.05.2019). –
Назва з екрана.
Надєждін А. «Музейна пасхалія» відкрилась у музеї Олександра
Осмьоркіна [Електронний ресурс] / Андрій Надєждін // Prostir.museum : [портал]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/41798
(дата звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.
Художня виставка «Музейна пасхалія» з музейної колекції «Сучасне українське образотворче мистецтво» в Художньо-меморіальному музеї О. Осмьоркіна (м. Кропивницький).
Натхнення до свята: у місті показують родинні вишиванки [Електронний ресурс] : [інформація] // Вечір. Київ. – 2019. – 14 трав. – Текст. і граф. дані. –
Режим
доступу:
https://vechirniy.kyiv.ua/news/natkhnennya-do-svyata-v-mistipokazuyut-rodynni-vyshyvanky (дата звернення: 14.05.2019). – Назва з екрана.
Виставка «Диво родинних вишиванок» у Літературно-меморіальному музеї-квартирі П. Тичини (м. Київ).
Павліченко Н. «Мистецтво – бездоганний ритм. Художник – його
чуйний резонатор» / Надія Павліченко // День. – 2019. – 22 трав. – С. 7. – Також

Див. також: Голос України. 2019. 11 трав. С. 1, 12. Також доступний: http://www.golos.com.ua/article/316812.
Див. також: Prostir.museum : [портал]. Текст. і граф. дані. Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/41890
(дата звернення: 27.05.2019). Назва з екрана; Укрінформ : [платформа]. Текст. і граф. дані. Режим доступу:
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2701513-u-kievi-v-den-visivanki-startue-vistavka-zaporizkij-kraj-tradiciinovacii.html(дата звернення: 17.05.2019). Назва з екрана.
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доступний: https://day.kyiv.ua/uk/photo/mystectvo-bezdogannyy-rytm-hudozhnykyogo-chuynyy-rezonator.
Проект «Олександр Богомазов: творча лабораторія» у Нац. худож. музеї
України (м. Київ).
Пароваткіна Г. «Пилярі» Олександра Богомазова / Ганна Пароваткіна //
Дзеркало тижня. Україна. – 2019. – 18–24 трав. – С. 14. – Також доступний:
https://dt.ua/ART/pilyari-oleksandra-bogomazova-311627_.html.
Про підготовку виставки «Олександр Богомазов: творча лабораторія» у
Нац. худож. музеї України (м. Київ), творчий шлях художника О. Богомазова
(1880–1930).
Поліщук Т. «Династичні хроніки» / Тетяна Поліщук // День. – 2019. –
14 трав. – С. 12. – Також доступний: https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/
dynastychni-hroniky.
Виставка «Династичні хроніки» родини Міловзорових у межах музейного
проекту «Семейные ценности – родинні зв’язки» у Музеї сучасного мистецтва
України (м. Київ).
Поптранс. Дистанційне бачення [Електронний ресурс] : [інформація] //
Мітец : [портал]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://mitec.ua/poptransdistantsijne-bachennya/ (дата звернення: 02.05.2019). – Назва з екрана.
Виставка «ПОПТРАНС. Дистанційне бачення. Мистецькі практики Ужгорода 90х – 00х» у Нац. культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький арсенал» (м. Київ). Куратор виставки – К. Тихоненко.
Самченко В. Українська карта на міжнародній мапі / Валентина Самченко // Україна молода. – 2019. – 21 трав. – С. 1, 10. – Також доступний:
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3459/196/133528/.
Зокрема, про відкриття виставки «Григорій Орлик: видатний син видатного батька України. Повернення на Батьківщину» у Нац. історико-культурному заповіднику «Гетьманська столиця» (м. Батурин, Бахмацький р-н, Чернігівська обл.).
«Справжній європеєць» / підготувала О. Харченко // День. – 2019. –
17–18 трав. – С. 24. – Також доступний: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/
spravzhniy-yevropeyec.
Виставковий проект «Григорій Орлик: видатний син видатного батька
України. Повернення на Батьківщину» у Нац. історико-культурному заповіднику «Гетьманська столиця» (м. Батурин, Чернігівська обл.).1
Трапезнікова Д. Світ у валізі / Дар’я Трапезнікова // День. – 2019. –
14 трав. – С. 6. – Також доступний: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/svit-uvalizi.
Інтерактивна виставка-інсталяція про життя переселенців зі сходу України та Криму «Вмісти своє життя у валізу» у Музейно-виставковому центрі
«Музей історії міста Києва»2.
Див. також: Голос України. 2019. 14 трав. С. 8–9.
Див. також: Укрінформ : [платформа]. Текст. і граф. дані. Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubrickyiv/2697356-vmisti-svoe-zitta-u-valizu-vidkrilas-vistavkainstalacia-pro-zitta-pereselenciv.html (дата звернення:
11.05.2019). Назва з екрана.
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Сумський О. «Балтійська симфонія» для українців / Олександр Сумський // Уряд. кур’єр. – 2019. – 22 трав. – С. 12. – Також доступний:
https://ukurier.gov.ua/uk/news/baltijska-simfoniya-dlya-ukrayinciv/.
Виставка «Балтійська симфонія» із фондової колекції у Сумському обл.
худож. музеї ім. Н. Онацького.
У Запоріжжі [Запорізькому обласному краєзнавчому музеї] відкрилася виставка [«Тріумф людини. Мешканці України, які пройшли нацистські
концтабори»] про українців, які вижили у нацистських концтаборах [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ : [платформа]. – Текст. і граф. дані. –
Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2694716-u-zaporizzividkrilasa-vistavka-pro-ukrainciv-aki-vizili-u-nacistskih-konctaborah.html (дата звернення: 07.05.2019). – Назва з екрана.
У Києві [у Музейно-виставковому центрі «Музей історії міста Києва»] до Дня матері відкриється фотовиставка [«Сильні духом. Мами»] портретів
матерів загиблих воїнів [Електронний ресурс] : [інформація] // Укрінформ :
[платформа]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.
ua/rubric-kyiv/2693595-u-kievi-do-dna-materi-vidkrietsa-fotovistavka-portretivmateriv-zagiblih-voiniv.html (дата звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.
У столиці показують янголів та ймовірну картину Шевченка [Електронний ресурс] : [інформація] // Вечір. Київ. – 2019. – 20 трав. – Текст. і граф.
дані. – Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/v-stolytsi-pokazuyut-yanholivta-ymovirnu-kartynu-shevchenka (дата звернення: 22.05.2019). – Назва з екрана.
Про експонати виставки «В обіймах Янгола» в Музеї книги і друкарства
України (м. Київ).
У Хмельницькому [обл.] художньому музеї відкрилась виставка
«Made in Ukraine. Витинанка» [Електронний ресурс] : [інформація] // Prostir.
museum : [портал]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://prostir.
museum/ua/post/41850 (дата звернення: 16.05.2019). – Назва з екрана.
Цебенко І. Виставку «Сакральний простір юдаїзму» презентують у
Львові [у Львівському музеї історії релігії] [Електронний ресурс] / Ірина Цебенко //
Prostir.museum : [портал]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу:
http://prostir.museum/ua/post/41846 (дата звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана.
Чорна С. Ікона [XVIII ст. «Богородиця Володимирська»] Павла Скоропадського [зусиллями колекціонера Я. Голдуна] повернулася до Києва [та
представлена на виставці «Повернення» у Нац. музеї історії України] / Світлана
Чорна // Голос України. – 2019. – 15 трав. – С. 7. – Також доступний: http://www.
golos.com.ua/article/316995.1
Шинкаренко Л. Что нового в музее? / Людмила Шинкаренко // Юж.
правда. – 2019. – 6–9 апр.
Про виставкову дільність Музею суднобудівництва та флоту у м. Миколаєві.

Див. також: Вечір. Київ. 2019. 6 трав. Текст. і граф. дані. Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/ukyyevi-pokazhut-povernenu-z-shveytsarii-relikviyu-rodyny-skoropads-kykh (дата звернення: 08.05.2019). Назва з
екрана; День. 2019. 8–9 трав. С. 2. Також доступний: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/bogorodycyavolodymyrska.
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Шуткевич О. «Життя без смартфона» / Олеся Шуткевич // День. –
2019. – 17–18 трав. – С. 13. – Також доступний: https://day.kyiv.ua/uk/article/
poshta-dnya/zhyttya-bez-smartfona.
Виставка «Життя без смартфона» у Вінницькому обл. краєзнавчому музеї.1
Юрченко О. Виставку «Переможний травень» відкрили у художньому музеї Кропивницького [Електронний ресурс] / Олег Юрченко // Prostir.
museum : [портал]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://prostir.
museum/ua/post/41823 (дата звернення: 10.05.2019). – Назва з екрана.
Див. № 312, 328, 391.
ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
Дячук І. Донести до майбутніх поколінь / Ірина Дячук // Голос України. – 2019. – 3 трав. – С. 14. – Також доступний: http://www.golos.com.ua/
article/316578.
Про створення переліку елементів нематеріальної культурної спадщини
області Луганським обл. центром народної творчості та діяльність комісії з
формування переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Луганської обл., започаткованої Управлінням національностей, культури та релігій
Луганської облдержадміністрації.
Яновський С. Таємниці «крилатого» кургану відкриватимуть надалі /
Сергій Яновський // Голос України. – 2019. – 4 трав. – С. 9. – Також доступний:
http://www.golos.com.ua/article/316636.
Про експедиції Інституту археології НАН України на Арабатській стрілці
(Генічеський р-н, Херсонська обл.).
Див. № 70.
СУЧАСНИЙ СТАН РОБОТИ З ОХОРОНИ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Україна. Верховна Рада. Про Рекомендації парламентських слухань
на тему: «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні» : постанова від 14 трав. 2019 р. № 2716–VIII // Голос України. – 2019. –
31 трав. – С. 4.2
Бобкова С. «Священика просили зупинити роботи…» : попри це, у
храмі [Успіння Пресвятої Богородиці] в [смт] Славському [Львівська обл.]
знищили унікальні історичні розписи [відомих художників М. Сосенка (1875–
1920) та Ю. Буцманюка (1885–1967)] / Сюзанна Бобкова // Високий Замок. –
2019. – 17–19 трав. – С. 4. – Також доступний: https://wz.lviv.ua/news/390560sviashchenyka-prosyly-zupynyty-roboty-u-khrami-slavskoho-znyshchyly-unikalniistorychni-rozpysy.
Вазов И. На Харьковщине восстанавливают дворец в Шаровке [Електронний ресурс] / Иван Вазов // Веч. Харьков. – 2019. – 12 апр. – Текст. і граф.
дані. – Режим доступу: https://vecherniy.kharkov.ua/news/156129/ (дата звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.
Див. також: Укрінформ : [платформа]. Текст. і граф. дані. Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubrictourism/2700368-vinnicki-muzejniki-pokazut-zitta-do-smartfoniv.html (дата звернення: 15.05.2019). Назва з екрана.
2
Див. також: Україна молода. 2019. 22 трав. С. 13. Також доступний: https://umoloda.kyiv.ua/number/
3460/164/133591/.
1
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Про розроблення проектної та фінансової документації, необхідної для
реконструкції Шарівського палацово-паркового комплексу «Садиба» (Харківська обл.).
Дегтярьов М. Забудований хижаками : архітектурне обличчя древнього Києва: знищити не можна зберегти / Михайло Дегтярьов // Україна молода. – 2019. – 7 трав. – С. 10. – Також доступний: https://umoloda.kyiv.ua/number/
3454/188/133083/.
Про проблему знищення національної архітектурно-історичної культурної спадщини столиці внаслідок забудовування міста багатоповерхівками.
Кольченко С. Втрата мистецької спадщини. У Прилуках [Чернігівська обл.] зруйнували унікальну мозаїку [скульптора С. Кантура] / Софія Кольченко // Голос України. – 2019. – 18 трав. – С. 14. – Також доступний: http://www.
golos.com.ua/article/317117.
Пасова Т. Хто відповість за грабунок культурних цінностей у Криму? / Тетяна Пасова // Голос України. – 2019. – 30 трав. – С. 1, 6. – Також доступний: http://www.golos.com.ua/article/317633.
Про хід та учасників круглого столу «Пам’ятки Криму – сучасний стан
культурної спадщини України» у м. Києві.
Сидорова В. Толока в панському маєтку : [про відновлення маєтку та
створення музейно-історичного комплексу родини Березовських у м. Чернігові
(мікрорайон Старий Білоус) нащадками відомого роду та небайдужими чернігівцями] / Вікторія Сидорова // Десн. правда. – 2019. – 18 квіт. – С. 2. – Також доступний: https://issuu.com/uninstaller/docs/_2019_16_1-16.
Тростянець І. То хто ж «вандали»? Понад місяць методично розбирали історичну пам’ятку [виставковий павільйон Галицької крайової вистави
1894 р.] у Стрийському парку. А міськрада «прозріла» лише зараз… / Іванна
Тростянець // Високий Замок. – 2019. – 8–15 трав. – С. 5. – Також доступний:
https://wz.lviv.ua/article/390020-to-khto-zh-vandaly.
Про факт знищення пам’ятки історії у Стрийському парку м. Львова під
виглядом реконструкції приміщення.1
Реставраційні роботи
Борковський А. Стовп Яна Непомука засяяв білизною : у Любомлі
[Волинська обл.] відреставрували капличку католицького святого, зведену у
вигляді шестиметрового мурованого стовпа [Електронний ресурс] / Андрій Борковський // Волинь-нова. – 2019. – 8 трав. – С. 11. – Текст. і граф. дані. – Режим
доступу:
https://www.volyn.com.ua/news/127335-stovp-iana-nepomuka-zasiaiavbilyznoiu (дата звернення: 08.05.2019). – Назва з екрана.
Михальчук В. Обновление Лавры / Василий Михальчук // Сегодня. –
2019. – 15 мая. – С. 6.
Про початок реставраційних робіт Святих воріт, церкви Спаса на Берестові та оборонної Онуфрієвської вежі Нац. Києво-Печерського історикокультурного заповідника.
Див. також: Високий Замок. 2019. 10–12 трав. С. 3. Також доступний: https://wz.lviv.ua/news/390096-shtraf-zavandalizm-azh-90-tysiach-hrn.
1
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Орленко М. І. Проблеми і методи реставрації пам’яток архітектури,
історії і культури в складних інженерно-геологічних умовах. Досвід корпорації
«Укрреставрація» / М. І. Орленко // Методи реставрації пам’яток історії і культури в складних інженерно-геологічних та сейсмічних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25–26 жовт. 2018 р.) / М-во культури України,
Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник ; [редкол.: О. В. Рудник (голова) та
ін.; упоряд. А. Є. Антонюк]. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 79–102.
Парахненко І. С. Сучасні підходи та досвід моніторингу технічного
стану об’єктів історичної та культурної спадщини / І. С. Парахненко,
С. А. Цурик // Методи реставрації пам’яток історії і культури в складних інженерно-геологічних та сейсмічних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ.
конф. (Київ, 25–26 жовт. 2018 р.) / М-во культури України, Нац. Києво-Печер.
іст.-культур. заповідник ; [редкол.: О. В. Рудник (голова) та ін.; упоряд.
А. Є. Антонюк]. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 109–113.
Сучасні методи збереження пам’яток історії й прилеглих територій /
[І. П. Бойко, В. І. Буряк, О. Г. Міщенко та ін.] // Методи реставрації пам’яток
історії і культури в складних інженерно-геологічних та сейсмічних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25–26 жовт. 2018 р.) / М-во культури
України, Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник ; [редкол.: О. В. Рудник
(голова) та ін.; упоряд. А. Є. Антонюк]. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 13–19.
Черевко І. А. Важливість детального вивчення інженерно-геологічних умов для прийняття виважених рішень під час реставрації об’єктів культурної спадщини на прикладі пам’яток архітектури Нижньої лаври / І. А. Черевко //
Методи реставрації пам’яток історії і культури в складних інженерногеологічних та сейсмічних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ,
25–26 жовт. 2018 р.) / М-во культури України, Нац. Києво-Печер. іст.-культур.
заповідник ; [редкол.: О. В. Рудник (голова) та ін.; упоряд. А. Є. Антонюк]. –
Київ : Фенікс, 2018. – С. 137–151.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Відейко М. Трипілля: міжнародні дослідження останнього десятиліття / Михайло Відейко // Пам’ятки України: національна спадщина. – 2019. –
№ 1. – С. 2–11.
Про дослідження культури Трипілля, зокрема археологічні розкопки
у селах Нобелівка (Новоархангельський р-н, Кіровоградська обл.), Майданецьке
та Тальянки (Тальнівський р-н, Черкаська обл.).
Гурвиц Э. В Харькове отмечают день памятников истории и культуры [Електронний ресурс] / Эдуард Гурвиц // Веч. Харьков. – 2019. – 19 апр. –
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://vecherniy.kharkov.ua/news/156346/
(дата звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.
Про ХХIII Міжнародну наукову конференцію «Слобожанські читання»
у Харківському худож. музеї. До Дня пам’яток історії та культури.
Стражник Л. Ворота в Центральні Горгани відкриті / Людмила Стражник // Голос України. – 2019. – 11 трав. – С. 6. – Також доступний:
http://www.golos.com.ua/article/316868.
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Про започаткування проекту «Спадщина» Прикарпатським нац. університетом, Брошнів-Осадською ОТГ (Івано-Франківська обл.) та Вищою держ.
професійною школою м. Хелма (Польща) з метою збереження історикокультурної спадщини.
Переміщення культурних цінностей
Акуленко В. Культурні цінності як розмінні монети українських національних інтересів / Віктор Акуленко // Пам’ятки України: нац. спадщина. –
2019. – № 1. – С. 20–28.
Про одностороннє повернення Україною культурних цінностей, що не відповідає національним інтересам держави.
Стрельник И. Юлия Светличная помогла вернуть в Украину книги
Гната Хоткевича [Електронний ресурс] / Ирина Стрельник // Веч. Харьков. –
2019. – 26 апр. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://vecherniy.kharkov.
ua/news/156580/ (дата звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.
Про виставку експонатів з архіву письменника, музиканта, вченого, театрального діяча Г. Хоткевича (1878–1938) у Харківському літературному музеї
та захід з приводу їх повернення в Україну із Франції.
Див. № 367.
РЕЛІГІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО
Україна. Львівська обласна державна адміністрація. Про відзначення
у Львівській області 150-ліття з дня народження Блаженного Климентія Шептицького : розпорядження № 393/0/5-19 [від] 23.04.2019 // Високий Замок. –
2019. – 3–5 трав. – С. 11.
Ветрова И. Митрополит Епифаний: «Раскола в украинской церкви
нет и не будет» : из-за амбиций святых отцов под угрозой оказалось будущее
недавно созданной Православной церкви Украины / Ирина Ветрова // Факты и
коммент. – 2019. – 16–22 мая. – С. 2.
Еще одна община присоединилась к ПЦУ : [інформація] // Юж. правда. – 2019. – 24–26 марта.
Про рішення релігійної громади храму св. Тамари с. Тамарине (Снігурівський р-н, Миколаївська обл.) приєднатися до ПЦУ.
Камрад Т. В Никополе [Дніпропетровська обл.] освятили первую часовню Православной церкви Украины / Т. Камрад // Днепр веч. – 2019. – 23 апр. –
С. 2. – Також доступний: http://dv-gazeta.info/dneprnews/v-nikopole-osvyatilipervuyu-chasovnyu-pravoslavnoy-tserkvi-ukrainyi.html.
Корнєва В. Добрі справи й піснеспіви найсвітлішого свята : [великодній вечір духовної та вокально-хорової музики Полтавської єпархії УПЦ та
благодійний ярмарок «Чужих дітей не буває», організований волонтерами православного центру «Благо» та недільними школами єпархії в м. Полтаві] / Вікторія Корнєва // Зоря Полтавщини. – 2019. – 17 трав. – С. 14. – Також доступний: http://zorya.poltava.ua/dobri-spravi-j-pisnespivi-najsvitlishogo-svjata/.
Лемцьо Є. Значення второканонічних книг для поглиблення відносин
між християнством і юдаїзмом / Є. Лемцьо // Наук. записки Укр. католицького
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ун-ту. Серія : Богослов’я / [Укр. катол. ун-т ; редкол. серії : М. Горяча (голов.
ред.) та ін.]. – Львів : Укр. катол. ун-т, 2018. – Число 11, вип. 5. – С. 43–51.
Лук’янчук Г. Відзнака імені Омеляна Ковча і новий мистецький проект сестер Тельнюк [Електронний ресурс] / Георгій Лук’янчук // Музика : [укр.
інтернет-журнал]. – 2019. – 27 квіт. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу:
http://mus.art.co.ua/vidznaka-imeni-omeliana-kovcha-i-novyy-mystets-kyy-proektsester-tel-niuk/ (дата звернення: 03.05.2019). – Назва з екрана.
Про лауреатів та церемонію вручення відзнак ім. отця Омеляна Ковча
у Нац. опері України (м. Київ) і презентацію народними артистками України
Л. та Г. Тельнюк, учасницями вокального дуету «Тельнюк: Сестри», свого мистецького проекту «Божий агнець».
Макарій (Малетич М. І.; митрополит Львівський). Екс-голова УАПЦ
митрополит Макарій: «Якщо таке неподобство триватиме, ми можемо втратити
Томос» / Макарій ; [розмову вела] І. Гасанова // Україна молода. – 2019. – 24–25
трав. – С. 5. – Також доступний: https://www.umoloda.kiev.ua/number/3461/
188/133664/.
Екс-голова Української автокефальної православної церкви про конфлікт
між ПЦУ та почесним патріархом ПЦУ Філаретом.
Михлик З. Не маємо права зрадити / Зенон Михлик // Сіл. вісті. –
2019. – 24 трав. – Також доступний: http://www.silskivisti.kiev.ua/19688/index.
php?n=42359.
Про ставлення Буковинської «Просвіти» до рішення почесного патріарха
ПЦУ Філарета відновити УПЦ КП, яка нещодавно увійшла до новоствореної
ПЦУ.
Основні віхи історії православної церкви на території України / підготував Є. Букет // Культура і життя. – 2019. – № 5–8. – С. 4–5.
«Сильна родина – сильна Україна» / інформація «Нового життя» //
Нове життя. – 2019. – 17 трав.
Про хід XVI фестивалю християнської творчості «Троянда духовна»
у м. Бровари (Київська обл.).
Скрипник В. Одні молилися у храмі, інші – на вулиці / Віктор Скрипник // Голос України. – 2019. – 15 трав. – С. 6. – Також доступний: http://www.
golos.com.ua/article/316988.
Про протистояння вірян Православної церкви України та Української
православної церкви Московського патріархату біля Спасо-Преображенського
собору м. Вінниці.
Фаріон І. А про «не введи нас у спокусу» Філарет забув… : 90-річний
екс-очільник УПЦ КП провокує розкол у Помісній церкві, мріє зійти на її престол / Іван Фаріон // Високий Замок. – 2019. – 16–22 трав. – С. 1, 3. – Також доступний:
https://wz.lviv.ua/article/390484-a-pro-ne-vvedy-nas-u-spokusu-filaretzabuv.
Фаріон І. Зеленський перепросився за те, що називав Томос «термосом»… : новообраний президент зустрівся з керівниками православних церков /
Іван Фаріон // Високий Замок. – 2019. – 2–8 трав. – С. 4.
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Циба Я. Євген Гакман – символ духовного єднання буковинців / Ярина Циба // Слово Просвіти. – 2019. – 16–22 трав. – С. 12. – Також доступний:
http://slovoprosvity.org/2019/05/16/evhen-hakman-symvol-duhovnoho-jednannyabukovyntsiv/.
Проведення круглого столу у Чернівецькій ОУНБ ім. М. Івасюка, присвяченого 226-й річниці від дня народження та 146-й річниці від дня смерті першого Митрополита Буковини і Далмації Є. Гакмана.
«Якщо з нами Бог, то хто проти нас?» : [інформація] // Слово Просвіти. – 2019. – 16–22 трав. – С. 1. – Також доступний: http://slovoprosvity.org/
2019/05/16/yakscho-z-namy-boh-to-hto-proty-nas/.
Про хід та учасників прес-конференції в інформагентстві «Наголос»
(м. Київ), присвяченої конфлікту між почесним патріархом ПЦУ Філаретом
та митрополитом ПЦУ Епіфанієм.
Ярема Г. Школу у Віжомлі [Львівська обл.] будував… Кароль Войтила : про перебування Папи Римського у цьому селі нагадуватиме меморіальна
дошка [на фасаді церкви Усікновення Голови Івана Хрестителя УГКЦ. Автор
проекту – з.д.м. України О. Скоп] / Галина Ярема // Високий Замок. – 2019. – 8–
15 трав. – С. 16. – Також доступний: https://wz.lviv.ua/article/390016-shkolu-uvizhomli-buduvav-karol-voityla.
Див. № 374.
ПОКАЖЧИК ПЕРСОНАЛІЙ
Андрійчук П. 138
Базилевська-Барташевич Т. 228
Білявська Г. 227
Вегера С. 229
Гончар Олесь 70
Демчишина В. 225
Корнієнко О. 69
Лаврик М. 226
Махновець Л. 72
Моздир М. 71
Панцирев В. 236
Пастушенко Л. 237
Помазан О. 224
Попович В. 230
Старицький М. 68
Токарєва Т. 232
Федірко Н. 233
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
акад.
АРК
БК
ВУТ «Просвіта» –
ім. Т. Шевченка
з.д.м.
з.м.н.тв.
з.п.к.
держ.
ДМШ
ДХШ
з.а.
з.х.
КМДА
КНУКіМ
КНУТКіТ ім.
І. Карпенка-Карого
МКУ
муз.
н.а.
НАМУ
НАОМА
НаУКМА
НБУВ
НМАУ
ім. П. Чайковського
НБУ
ім. Ярослава Мудрого
НСКУ
НСКмУ
НСКрУ
НСПУ
НСФхУ
НСХУ
н.х.
нац.
обл.
ОДА
ОТГ
ОУНБ
рос.
укр.
худож.

академічний (у назвах закладів)
Автономна Республіка Крим
будинок культури
Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т. Шевченка
заслужений діяч мистецтв (при прізвищах)
заслужений майстер народної творчості (при прізвищах)
заслужений працівник культури (при прізвищах)
державний (у назвах закладів)
дитяча музична школа
дитяча художня школа
заслужений артист (при прізвищах)
заслужений художник (при прізвищах)
Київська міська державна адміністрація
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський національний університет
театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого
Міністерство культури України
музичний (у назвах закладів)
народний артист (при прізвищах)
Національна академія мистецтв України
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Національна бібліотека України ім. В. Вернадського
Національна музична академія України ім. П. Чайковського
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
Національна спілка композиторів України
Національна спілка кінематографістів України
Національна спілка краєзнавців України
Національна спілка письменників України
Національна спілка фотохудожників України
Національна спілка художників України
народний художник (при прізвищах)
національний (у назвах)
область, обласний (у назвах)
обласна державна адміністрація
об’єднана територіальна громада
обласна універсальна наукова бібліотека
російський (у назвах )
український (у назвах)
художній (у назвах)
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ЗМІСТ
Загальний розділ
Великодні свята в Україні
День пам’яті та примирення та День перемоги у
Другій світовій війні……………………………………….
До 75-х роковин депортації кримських татар та
інших народів Криму..............
Культура та мистецтво у прифронтовій зоні…..
Історія культури
Краєзнавство
Благодійництво, меценатство та спонсорство
Соціальні культурно-мистецькі проекти, ініціативи
Національні питання культури, питання мовної політики,
відновлення та збереження національної памя'ті……..
День вишиванки
У творчих спілках України
Персоналії діячів української культури
До 158-ї річниці перепоховання праху Т. Шевченка
на Чернечій горі поблизу м. Канева…………
Присудження премій у галузі культури
Культура етносів України. Діяльність національно-культурних
товариств (об’єднань)………
Фестивалі, свята національних меншин України
Закордонні українці
Українська Шевченкіана
Організація і управління в галузі культури
Децентралізація в галузі культури
Регіональна культурна політика. Культурно-мистецьке
життя громад
Святкування Дня міста Києва
Фінансове та матеріально-технічне забезпечення
Правові питання культури
Освіта. Кадри
Міжнародне співробітництво
День Європи в Україні
Культурно-просвітницька та дозвіллєва діяльність
Народна творчість
Фольклор. Фольклорні колективи
Творчі звіти, конкурси, фестивалі, свята мистецтв
Міжнародне співробітництво
Міжнародні фестивалі, конкурси, виставки
Види і жанри аматорства
Образотворче аматорство та народні художні промисли
Виставки
Персоналії
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3
3
3
4
6
6
6
6
7
7
11
11
11
12
12
13
14
14
15
15
15
16
18
18
20
20
21
23
23
23
23
24
28
28
29
29
30
31

Музичне аматорство
Персоналії
Театральне аматорство
Хореографічне аматорство
Фото-, кіно-, відеоаматорство
Аматорська естрада. Аматорський цирк
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Документознавство.
Загальні питання
XVII виставка «Миколаївська книга» у м. Миколаєві
Міжнародне співробітництво
IX Міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» у м. Києві
Міжнародний книжковий ярмарок «Світ книги» у м. Празі (Чехія)
Участь України
Мережа та типи бібліотек
Національні бібліотеки
Наукові бібліотеки
Обласні універсальні наукові бібліотеки
Публічні бібліотеки. Централізовані бібліотечні системи
Міські бібліотеки
Районні бібліотеки
Бібліотеки для дітей та юнацтва
Інші види бібліотек
Основні напрями діяльності бібліотек
Бібліотечні фонди, їх обробка та збереження
Інформаційні технології в бібліотеках
Музейна справа. Музеєзнавство……..
Загальні питання…………………
Міжнародний день музеїв
Організація та управління в галузі музейної справи
Міжнародне співробітництво
Робота музеїв інших країн
Основні напрями діяльності музеїв
Музейні фонди
Виставкова діяльність, експозиції
Охорона культурної спадщини
Загальні питання
Сучасний стан роботи з охорони культурної спадщини
Реставраційні роботи
Міжнародне співробітництво
Переміщення культурних цінностей
Релігія. Релігієзнавство
Покажчик персоналій
Список скорочень
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32
33
33
33
34
34
34
34
35
36
36
37
37
38
38
38
38
39
39
40
40
40
41
41
41
44
44
44
45
45
45
45
50
50
51
52
53
53
53
56
57

Довідкове видання

КУЛЬТУРА
Поточний бібліографічний список
Випуск 5
Періодичність 12 випусків на рік
Виходить з 1989 року

Укладачі:
БІЛОКОНЬ Ольга Федорівна
ПАНІМАТЧЕНКО Олена Валентинівна
ПАСІЧНА Тетяна Едуардівна
СОЛОМКА Валентина Анатоліївна
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