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Культура : поточ. бібліогр. список. Вип. 8, 2020 /  уклад. О. Ф. Білоконь,  

К 90 О. В. Паніматченко,  Т. Е. Пасічна,  В. А. Соломка, Ю. А. Шаховський ;  

М-во культури та інформ. політики України, НБУ імені Ярослава Мудрого, 

Інформ. центр з питань культури тамистецтва. – Київ, 2020. – 60 с. 

Бібліогpафічний список містить інфоpмацію з періодичних видань та 

інтернет-джерел про загальні питання культуpи, також висвітлює проблеми 

національного в культуpі, pегіональної культуpної політики, пpавові питання, 

економічні аспекти розвитку галузі, питання підготовки кадрів, міжнародного 

співробітництва в галузі культури, розвитку аматорства, бібліотечної та музейної 

справи, питання охорони пам’яток історії та культури, релігії та релігієзнавства. 

Список pозpаховано на пpацівників закладів культуpи, вчених і 

спеціалістів галузі, викладачів і студентів закладів вищої освіти. 
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

1.  Грисюк, Віктор. «Якщо не вкладати гроші в культуру, не розвивати її, 

то навіщо нам країна?» – громадський діяч з Луцька [Електронний ресурс]: 

[інтерв’ю] / Віктор Грисюк // Волин. новини : інформ. агентство : [сайт]. –  2020. – 

3 серп. – Назва з екрана. – Текст.і граф. дані. – Дата звернення: 06.08.2020. 

https://www.volynnews.com/news/all/yakshcho-my-ne-budemo-vkladaty-hroshi-v-

kulturu-ne-budemo-yiyi-rozvyvaty/. 

Політолог, організатор культурно-мистецьких заходів, громадський діяч 

про відносини культури і влади, розвиток культури в умовах карантину, 

доцільність її фінансування та проблеми в галузі. 

2. Аблялімова, Ельміра. Ельміра Аблялімова: «У мене є враження, що темі 

Криму намагаються знизити градус і забути про те, що півострів окупований» 

[Електронний ресурс] /ЕльміраАблялімова; [інтерв’ю вела] Д. Бадьйор // LB.ua : 

[сайт]. – 2020. – 6 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

11.08.2020. 

https://lb.ua/culture/2020/08/06/463398_elmira_ablyalimova_u_mene_ie.html. 

Ексдиректорка Бахчисарайського держ. історико-культурного 

заповідника про статус кримських татар до окупації півострова, 

цілеспрямовану культурну політику РФ у Криму, нинішній стан заповідника та 

меседжі, які мала б доносити Україна на міжнародних майданчиках. 
 

Культура в умовах карантину 

3. Войчук, Катя. Гумова жінка, сюр і мер: як організатори фестивалів 

бачать свої факапи [Електронний ресурс] / Катя Войчук, Богдан Богрин ; 

[розмовляла] Л. Корнієвич // Platfor.ma : [інтернет-платформа]. – 2020. – 28 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.08.2020. 

https://platfor.ma/topic/gumova_zhinka_sur_i_mer_yak_organizatory_bachat_svoy_f

akary/. 

Організатори онлайн-фестивалю Intercity Live  про хиби під час проведення 

попередніх трьох фестивалів і зроблені висновки. 

4. Данилець, Олександр. Книгозбірні Полтави стають комунікаційними 

майданчиками [Електронний ресурс] : цьому посприяли карантинні обмеження і 

перехід бібліотечних закладів на роботу в режимі онлайн / Олександр Данилець // 

Уряд. кур’єр : [інтернет-версія]. – 2020. – 6 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 06.08.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/knigozbirni-poltavi-stayut-komunikacijnimi-

majdanc/. 

Про хід і підсумки онлайн-марафону «Віртуальні бібліотеки запрошують», 

організованого Полтавською міською ЦБС.  

5. Пушкарук, Алла. Фестиваль «Молодість», творчий вечір Патті Сміт та 

KISFF. Головні культурні події серпня [Електронний ресурс] : огляд / Алла 

Пушкарук // Укр. тиждень : [інтернет-версія]. – 2020. – 3 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 04.08.2020. 

https://www.volynnews.com/news/all/yakshcho-my-ne-budemo-vkladaty-hroshi-v-kulturu-ne-budemo-yiyi-rozvyvaty/
https://www.volynnews.com/news/all/yakshcho-my-ne-budemo-vkladaty-hroshi-v-kulturu-ne-budemo-yiyi-rozvyvaty/
https://lb.ua/culture/2020/08/06/463398_elmira_ablyalimova_u_mene_ie.html
https://platfor.ma/topic/gumova_zhinka_sur_i_mer_yak_organizatory_bachat_svoy_fakary/
https://platfor.ma/topic/gumova_zhinka_sur_i_mer_yak_organizatory_bachat_svoy_fakary/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/knigozbirni-poltavi-stayut-komunikacijnimi-majdanc/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/knigozbirni-poltavi-stayut-komunikacijnimi-majdanc/
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https://tyzhden.ua/Culture/246269.1 

Див. № 1, 81. 

 

Культура і влада 

6. Остапа, Світлана. Турборежим змінився на карантинний. Моніторинг 

роботи Комітету гуманітарної та інформполітики [Верховної Ради України] за 

перше півріччя 2020 року [Електронний ресурс] / Світлана Остапа // Детектор 

медіа : [інтернет-вид.].– 2020. – 17 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 18.08.2020. 

https://detector.media/monitoring/article/179699/2020-08-17-turborezhim-zminivsya-

na-karantinnii-monitoring-roboti-komitetu-gumanitarnoi-ta-informpolitiki-za-pershe-

pivrichchya-2020-roku/. 

7. Подоляк, Ірина. Про нагороди, славу, гроші і лицемірство [Електронний 

ресурс] / Ірина Подоляк  // LB.ua : [сайт]. – 2020. – 26 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.08.2020. 

https://lb.ua/culture/2020/08/26/464607_pro_nagorodi_slavu_groshi_i.html. 

Допис колишньої народної депутатки України та ексзаступниці міністра 

культури, молоді та спорту України про те, що саме треба переглянути в 

системі присудження державних нагород. 

8. Чорна, Світлана. Депутати [Верховної Ради України] підготували пакет 

документів щодо державної підтримки культури, креативних індустрій та 

туризму [Електронний ресурс] : підсумки роботи за рік Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики / Світлана Чорна // Голос України  : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 7 серп. – Назва з екрана. – Текст. та граф. дані. – Дата 

звернення : 08.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/334281. 

 

Культурно-мистецькі заходи до пам’ятних дат, днів пам’яті,  

державних і релігійних свят 

9. Безсмертя, здобуте у боротьбі: у Луцьку вшанували пам’ять геніальної 

[письменниці, перекладачки, культурної діячки] Лесі Українки [Електронний 

ресурс] : про урочисті заходи // Волин. новини : інформ. агентство : [сайт]. – 

2020. – 1 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 

01.08.2020. 

https://www.volynnews.com/news/society/bezsmertia-zdobute-u-borotbi-u-lutsku-

vshanuvaly-pamiat-henialnoyi-/. 

10. Кривда, Марина. Тут усюди панує атмосфера часів Куліша 

[Електронний ресурс] / Марина Кривда // Голос України  : [інтернет-версія]. – 

                                                           
1 Див.також: Коваль, Ната. Фестивальний сезон в онлайні: що дивитися й куди поїхати [Електронний ресурс] :огляд 

культурно-мистецьких фестивалів / Ната Коваль // Читомо: культура читання і мистецтво книговидання : [сайт]. 2020. 

3 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 04.08.2020. https://www.chytomo.com/festyvalnyj-sezon-

v-onlajni-shcho-dyvytysia-j-kudy-poikhaty/; Рылев, Константин. Самые стойкие. Кто решился проводить 

фестивали в онлайн и офлайн режиме [Електронний ресурс] / Константин Рылев // Фокус : [інтернет-версія]. 2020. 

2 авг. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 06.08.2020. https://focus.ua/culture/460087-festivalim. 

https://tyzhden.ua/Culture/246269
https://detector.media/monitoring/article/179699/2020-08-17-turborezhim-zminivsya-na-karantinnii-monitoring-roboti-komitetu-gumanitarnoi-ta-informpolitiki-za-pershe-pivrichchya-2020-roku/
https://detector.media/monitoring/article/179699/2020-08-17-turborezhim-zminivsya-na-karantinnii-monitoring-roboti-komitetu-gumanitarnoi-ta-informpolitiki-za-pershe-pivrichchya-2020-roku/
https://detector.media/monitoring/article/179699/2020-08-17-turborezhim-zminivsya-na-karantinnii-monitoring-roboti-komitetu-gumanitarnoi-ta-informpolitiki-za-pershe-pivrichchya-2020-roku/
https://lb.ua/culture/2020/08/26/464607_pro_nagorodi_slavu_groshi_i.html
http://www.golos.com.ua/article/334281
https://www.volynnews.com/news/society/bezsmertia-zdobute-u-borotbi-u-lutsku-vshanuvaly-pamiat-henialnoyi-/
https://www.volynnews.com/news/society/bezsmertia-zdobute-u-borotbi-u-lutsku-vshanuvaly-pamiat-henialnoyi-/
https://www.chytomo.com/festyvalnyj-sezon-v-onlajni-shcho-dyvytysia-j-kudy-poikhaty/
https://www.chytomo.com/festyvalnyj-sezon-v-onlajni-shcho-dyvytysia-j-kudy-poikhaty/
https://focus.ua/culture/460087-festivalim
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2020. – 11 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 

12.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/334390. 

 Про культурно-мистецькі заходи в Історико-меморіальному музеї-

заповіднику П. Куліша «Ганнина Пустинь» на хуторі Мотронівка (с. Оленівка, 

Борзнянський р-н, Чернігівська обл.) до 201-ї річниці від дня народження 

письменника, фольклориста, етнографа, мовознавця, перекладача П. Куліша 

(1819–1897).1 

11. Львівщина та Прикарпаття відзначають 164 річницю народження 

письменника, публіциста, перекладача, науковця, громадського та політичного 

діяча ІванаФранка [Електронний ресурс] : [заходи] // Укрінформ : [інтернет-

вид.]. – 2020. – 28 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

28.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088645-lvivsina-ta-prikarpatta-vidznacaut-

164-ricnicu-narodzenna-franka.html. 

12. Роковини Дмитра Яворницького: у Дніпрі вшанували «козацького 

батька» [Електронний ресурс] // Україна молода : [інтернет-версія]. – 2020. –  

5 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 06.08.2020. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/148769/. 

 Вшанування пам’яті історика, археолога, фольклориста, письменника, 

дослідника українського козацтва Д. Яворницького (1855–1940) у м. Дніпрі. 

13. Як цьогоріч пройдуть «Кулішеві читання» у Шостці [Електронний 

ресурс] // SumyToday : [портал]. – 2020. – 3 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 04.08.2020. 

http://sumy.today/news/culture/6791-yak-tsohorich-proidut-kulishevi-chytannia-u-

shosttsi.html. 

Про підготовку урочистих заходів у м. Шостці (Сумська обл.) до 201-ї 

річниці від дня народження українського письменника, фольклориста, 

етнографа, мовознавця, перекладача П. Куліша (1819–1897). 

 

До Дня Державного Прапора та   

Дня Незалежності України 

14. Бочарова, Світлана. Славетні імена Полтавщини – у Галереї мистецтв 

[Електронний ресурс] / Світлана Бочарова // Prostir.museum : [портал]. – 2020. –  

30 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.08.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/43028. 

Виставка «Славетні імена Полтавщини» у Полтавському худож. музеї 

(Галереї мистецтв) ім. М. Ярошенка. 

                                                           
1 Див. також:На Чернігівщині вшанували пам’ять Пантелеймона Куліша [Електронний ресурс] // Суспіл. 

кореспондент : [інтернет-видання]. 2020. 10 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 11.08.2020. 

http://www.sknews.net/na-chernihivshchyni-vshanuvaly-pam-iat-panteleymona-kulisha/; Самченко, Валентина. На 

гостини до Куліша: 201-ша річниця автора «Чорної ради» і перекладача Біблії [Електронний ресурс] / Валентина 

Самченко //  Україна молода : [інтернет-версія]. 2020. 11 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення : 

12.08.2020.https://umoloda.kyiv.ua/number/3623/164/148917/. 

http://www.golos.com.ua/article/334390
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088645-lvivsina-ta-prikarpatta-vidznacaut-164-ricnicu-narodzenna-franka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088645-lvivsina-ta-prikarpatta-vidznacaut-164-ricnicu-narodzenna-franka.html
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/148769/
http://sumy.today/news/culture/6791-yak-tsohorich-proidut-kulishevi-chytannia-u-shosttsi.html
http://sumy.today/news/culture/6791-yak-tsohorich-proidut-kulishevi-chytannia-u-shosttsi.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
http://prostir.museum/ua/post/43028
http://www.sknews.net/na-chernihivshchyni-vshanuvaly-pam-iat-panteleymona-kulisha/
https://umoloda.kyiv.ua/number/3623/164/148917/
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15. В Австралії українці проведуть віртуальний концерт і презентацію 

книги до Дня Незалежності [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-вид.]. – 

2020. – 19 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

20.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3083860-v-avstralii-ukrainci-provedut-

virtualnij-koncert-i-prezentaciu-knigi-do-dna-nezaleznosti.html. 

16. Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців із Днем 

Незалежності [Електронний ресурс] : Вселенський патріарх Варфоломій вітає 

українців з нагоди державного свята – Дня Незалежності. Його Всесвятість 

наголошує, що за чверть століття після проголошення політичної незалежності 

Україна здобула і релігійну незалежність, отримавши Томос про автокефалію : 

публікується текст привітання // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2020. – 

 22 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 25.08.2020. 

https://wz.lviv.ua/news/418949-vselenskyi-patriarkh-varfolomii-pryvitav-ukraintsiv-

iz-dnem-nezalezhnosti. 

17. День Незалежності в окупованому Криму: в Саках поклали квіти до 

пам’ятника Лесі Українки [Електронний ресурс] // Новинарня : [сайт]. – 2020. –  

25 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 26.08.2020. 

https://novynarnia.com/2020/08/25/u-sakah-poklaly-kvity/. 

18. До Дня Незалежності України в [Черкаському] обласному художньому 

музеї запрацювала виставка [«Черкаси. Образ. Україна»] [Електронний ресурс] // 

Про головне : [сайт]. – 2020. – 21 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 25.08.2020. 

http://progolovne.ck.ua/do-dnia-nezalezhnosti-ukrainy-v-oblasnomu-khudozhn-omu-

muzei-zapratsiuvala-vystavka/?doing_wp_cron=1599144437.6164910793304443-

359375. 

19. До Дня Незалежності України у Музеї космонавтики ім.  

С. П. Корольова відкрито фотовиставку автентичних костюмів UKRAINIAN 

BEAUTY 2020 (Фото)// Житомир.today : [портал]. – 2020. – 23 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.09.2020. 

http://zhitomir.today/news/culture/do_dnya_nezalezhnosti_ukrayini_u_muzeyi_kosm

onavtiki_im_s_p_korolova_vidkrito_fotovistavku_avtentichni-id39435.html. 

20. Козирєва, Тетяна. У Львові всі заходи до Дня Незалежності 

відбуватимуться просто неба [Електронний ресурс] / Тетяна Козирєва // День : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 19 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 19.08.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/190820-u-lvovi-vsi-zahody-do-dnya-nezalezhnosti-

vidbuvatymutsya-prosto-neba. 

21. МЗС і Український інститут підготували онлайн-марафон до Дня 

Незалежності [Електронний ресурс] // Тиждень : [інтернет-версія]. – 2020. –  

20 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 21.08.2020. 

https://tyzhden.ua/News/246867. 

22. На Хортиці у Запоріжжі розгорнули стометровий Державний Прапор 

України [Електронний ресурс] // Україна молода  : [інтернет-версія]. – 2020. –  

23 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 25.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3083860-v-avstralii-ukrainci-provedut-virtualnij-koncert-i-prezentaciu-knigi-do-dna-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3083860-v-avstralii-ukrainci-provedut-virtualnij-koncert-i-prezentaciu-knigi-do-dna-nezaleznosti.html
https://wz.lviv.ua/news/418949-vselenskyi-patriarkh-varfolomii-pryvitav-ukraintsiv-iz-dnem-nezalezhnosti
https://wz.lviv.ua/news/418949-vselenskyi-patriarkh-varfolomii-pryvitav-ukraintsiv-iz-dnem-nezalezhnosti
https://wz.lviv.ua/news/418949-vselenskyi-patriarkh-varfolomii-pryvitav-ukraintsiv-iz-dnem-nezalezhnosti
https://wz.lviv.ua/news/418949-vselenskyi-patriarkh-varfolomii-pryvitav-ukraintsiv-iz-dnem-nezalezhnosti
https://novynarnia.com/2020/08/25/u-sakah-poklaly-kvity/
http://progolovne.ck.ua/do-dnia-nezalezhnosti-ukrainy-v-oblasnomu-khudozhn-omu-muzei-zapratsiuvala-vystavka/?doing_wp_cron=1599144437.6164910793304443359375
http://progolovne.ck.ua/do-dnia-nezalezhnosti-ukrainy-v-oblasnomu-khudozhn-omu-muzei-zapratsiuvala-vystavka/?doing_wp_cron=1599144437.6164910793304443359375
http://progolovne.ck.ua/do-dnia-nezalezhnosti-ukrainy-v-oblasnomu-khudozhn-omu-muzei-zapratsiuvala-vystavka/?doing_wp_cron=1599144437.6164910793304443359375
http://zhitomir.today/news/culture/do_dnya_nezalezhnosti_ukrayini_u_muzeyi_kosmonavtiki_im_s_p_korolova_vidkrito_fotovistavku_avtentichni-id39435.html
http://zhitomir.today/news/culture/do_dnya_nezalezhnosti_ukrayini_u_muzeyi_kosmonavtiki_im_s_p_korolova_vidkrito_fotovistavku_avtentichni-id39435.html
https://day.kyiv.ua/uk/news/190820-u-lvovi-vsi-zahody-do-dnya-nezalezhnosti-vidbuvatymutsya-prosto-neba
https://day.kyiv.ua/uk/news/190820-u-lvovi-vsi-zahody-do-dnya-nezalezhnosti-vidbuvatymutsya-prosto-neba
https://tyzhden.ua/News/246867
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https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/149340/. 

23. Омелянчук, Інна. Нумо на музейний марафон! [Електронний ресурс] / 

Інна Омелянчук // Уряд. кур’єр : [інтернет-версія]. – 2020. – 22 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 25.08.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/numo-na-muzejnij-marafon/. 

Про культурно-мистецькі заходи в рамках музейного марафону «Від Дня 

Незалежності до Дня міста» у Рівненському обл. краєзнавчому музеї. 

24. Празднуем День Независимости Украины [в м. Одесі] [Електронний 

ресурс] : [програма] // Веч. Одесса : [інтернет-версія]. – 2020. – 20 авг.(№ 87–88). – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.08.2020. 

http://vo.od.ua/rubrics/tema-dnya/44960.php. 

25. Програма святкування Дня прапора та Дня Незалежності у Вінниці 

[Електронний ресурс] // Моя Вінниця : [портал]. – 2020. – 21 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 25.08.2020. 

https://www.myvin.com.ua/news/11102-prohrama-sviatkuvannia-dnia-prapora-ta-

dnia-nezalezhnosti-u-vinnytsi.1 

26. Савченко, Марина. День Незалежності Херсон святкує скромно 

[Електронний ресурс] / Марина Савченко // Новий день : [інтернет-вид.]. – 2020. – 

24 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 25.08.2020. 

https://newday.kherson.ua/den-nezalezhnosti-herson-svyatkuie-skromno/. 

27. У КМДА повідомили план урочистих заходів до Дня Державного 

Прапора і Дня Незалежності [Електронний ресурс] // Укр. тиждень : [інтернет-

версія]. – 2020. – 19 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

20.08.2020. 

https://tyzhden.ua/News/246831.2 

28. Українська діаспора Казахстану взяла участь в онлайн-конференції до 

Дня Незалежності [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-вид.]. – 2020. – 

28 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3088494-ukrainska-diaspora-kazahstanu-

vzala-ucast-v-onlajnkonferencii-do-dna-nezaleznosti.html. 

29. Українці Норвегії [за сприяння Посольства України та Українського 

культурно-освітнього центру в Норвегії] презентували відеопроєкт[-привітання 

«Від української діаспори в Норвегії − з любов’ю»] до Дня Незалежності  

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 22 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3085843-ukrainci-norvegii-prezentuvali-

videoproekt-do-dna-nezaleznosti.html. 

                                                           
1 Див. також:У День Незалежності України у Вінниці влаштували концерт на воді «Голоси Південного Бугу» [Електронний 

ресурс] / Департамент інформ. діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницькоїоблдержадмін. // Моя Вінниця : [портал]. 

2020. 25 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 27.08.2020.https://www.myvin.com.ua/news/11120-u-den-

nezalezhnosti-ukrainy-u-vinnytsi-vlashtuvaly-kontsert-na-vodi-holosy-pivdennoho-buhu. 
2Див. також: Вітрильна регата, молебні та фестивалі : як Київ святкуватиме День Незалежності [Електронний ресурс] : 

[програма] // Укрінформ : [інтернет-вид.]. 2020. 19 серп. Назвазекрана. Текст. іграф. дані. Датазвернення: 

19.08.2020.https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3083807-vitrilna-regata-molebni-ta-festivali-ak-kiiv-svatkuvatime-den-

nezaleznosti.html; Як у Києві відзначать День Державного Прапора та 29-ту річницю Незалежності України [Електронний 

ресурс] // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. 2020. 19 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 

19.08.2020.https://vechirniy.kyiv.ua/news/yak-u-kyyevi-vidznachat-derzhavnoho-prapora-ta-29-u-richnytsyu-nezalezhnosti-ukrainy. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/149340/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/numo-na-muzejnij-marafon/
http://vo.od.ua/rubrics/tema-dnya/44960.php
http://vo.od.ua/rubrics/tema-dnya/44960.php
https://www.myvin.com.ua/news/11102-prohrama-sviatkuvannia-dnia-prapora-ta-dnia-nezalezhnosti-u-vinnytsi
https://www.myvin.com.ua/news/11102-prohrama-sviatkuvannia-dnia-prapora-ta-dnia-nezalezhnosti-u-vinnytsi
https://www.myvin.com.ua/news/11102-prohrama-sviatkuvannia-dnia-prapora-ta-dnia-nezalezhnosti-u-vinnytsi
https://newday.kherson.ua/den-nezalezhnosti-herson-svyatkuie-skromno/
https://tyzhden.ua/News/246831
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3088494-ukrainska-diaspora-kazahstanu-vzala-ucast-v-onlajnkonferencii-do-dna-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3088494-ukrainska-diaspora-kazahstanu-vzala-ucast-v-onlajnkonferencii-do-dna-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3085843-ukrainci-norvegii-prezentuvali-videoproekt-do-dna-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3085843-ukrainci-norvegii-prezentuvali-videoproekt-do-dna-nezaleznosti.html
http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/29600-rodzynka-sviatkuvannia-dnia-nezalezhnosti-ukrainy-na-vinnychchyni-kontsert-na-vodi-holosy-pivdennoho-buhu
https://www.myvin.com.ua/news/11120-u-den-nezalezhnosti-ukrainy-u-vinnytsi-vlashtuvaly-kontsert-na-vodi-holosy-pivdennoho-buhu
https://www.myvin.com.ua/news/11120-u-den-nezalezhnosti-ukrainy-u-vinnytsi-vlashtuvaly-kontsert-na-vodi-holosy-pivdennoho-buhu
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3083807-vitrilna-regata-molebni-ta-festivali-ak-kiiv-svatkuvatime-den-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3083807-vitrilna-regata-molebni-ta-festivali-ak-kiiv-svatkuvatime-den-nezaleznosti.html
https://vechirniy.kyiv.ua/news/yak-u-kyyevi-vidznachat-derzhavnoho-prapora-ta-29-u-richnytsyu-nezalezhnosti-ukrainy
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30. У Пирогові проходить open air «Кримський дім об’єднує серця» 

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 20 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3086340-u-pirogovi-prohodit-open-air-

krimskij-dim-obednue-serca.html. 

Про програму та учасників концерту просто неба «Кримський дім 

об’єднує серця» на співочій галявині Нац. музею народної архітектури та 

побуту України (м. Київ, с. Пирогів).  

31. У Сумах [на артплатформіTribuna Park] відбувся фестиваль вуличної 

музики [Електронний ресурс] // SumyToday: [портал]. – 2020. – 25 серп. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.08.2020. 

http://sumy.today/news/culture/7509-u-sumakh-vidbuvsia-festyval-vulychnoi-

muzyky.html. 

32. У Туреччині [в культурно-мистецькому центрі Hakan Aykan Kültür ve 

Sanat Merkezi (Trafo) у м. Бодрумі] відкрилася виставка полотен українських 

художників [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 

21 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3086810-u-tureccini-vidkrilasa-vistavka-

poloten-ukrainskih-hudoznikiv.html. 

33. Чорна, Світлана. Зродились ми великої години [Електронний ресурс] / 

Світлана Чорна // Голос України : [інтернет-версія]. – 2020. – 13 серп. – Назва з 

екрана. – Текст.і граф. дані. – Дата звернення: 13.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/334501. 

Про виставку «Зродились ми великої години» художниці з.д.м. України  

М. Соченко у Музеї шістдесятництва (м. Київ). 

34. Чорна, Світлана. Хмельниччина: Святкуватимуть і в Старому замку 

[Електронний ресурс] / Світлана Чорна // Голос України : [інтернет-версія]. – 

2020. – 19 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

19.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/334741. 

Про програму культурно-мистецьких заходів у м. Кам’янці-Подільському 

(Хмельницька обл.). 

35. «Шльопали ушльопки по Софійській площі»: реакція соцмереж на 

концерт Зеленського в День Незалежності [Електронний ресурс] // Новинарня : 

[сайт]. – 2020. – 25 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 

26.08.2020. 

https://novynarnia.com/2020/08/25/ushliopky/. 

36. Шуткевич, Олеся. Вінницький архів представив документи, які раніше 

не експонувалися [Електронний ресурс] / Олеся Шуткевич // День : [інтернет-

версія]. – 2020. – 20 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 

21.08.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/200820-vinnyckyy-arhiv-predstavyv-dokumenty-yaki-

ranishe-ne-eksponuvalysya. 

37. Юнін, Олександр. Краще з колекції [Електронний ресурс] / Олександр 

Юнін, Олександра Савєнок ; [спілкувався] Е. Овчаренко //  Слово Просвіти : 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3086340-u-pirogovi-prohodit-open-air-krimskij-dim-obednue-serca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3086340-u-pirogovi-prohodit-open-air-krimskij-dim-obednue-serca.html
http://sumy.today/news/culture/7509-u-sumakh-vidbuvsia-festyval-vulychnoi-muzyky.html
http://sumy.today/news/culture/7509-u-sumakh-vidbuvsia-festyval-vulychnoi-muzyky.html
http://sumy.today/news/culture/7509-u-sumakh-vidbuvsia-festyval-vulychnoi-muzyky.html
http://sumy.today/news/culture/7509-u-sumakh-vidbuvsia-festyval-vulychnoi-muzyky.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3086810-u-tureccini-vidkrilasa-vistavka-poloten-ukrainskih-hudoznikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3086810-u-tureccini-vidkrilasa-vistavka-poloten-ukrainskih-hudoznikiv.html
http://www.golos.com.ua/article/334501
http://www.golos.com.ua/article/334741
https://novynarnia.com/2020/08/25/ushliopky/
https://day.kyiv.ua/uk/news/200820-vinnyckyy-arhiv-predstavyv-dokumenty-yaki-ranishe-ne-eksponuvalysya
https://day.kyiv.ua/uk/news/200820-vinnyckyy-arhiv-predstavyv-dokumenty-yaki-ranishe-ne-eksponuvalysya
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[інтернет-версія]. – 2020. – 20–26 серп. (№ 34). – С. 14. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 29.08.2020. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/34-1086-20-26-serpnia-

2020.pdf. 

Директор і старший науковий співробітник Музею-майстерні І. Кава-

лерідзе (м. Київ) про нові експозиції до Дня Незалежності України. 

Див. № 241, 260. 
 

До Дня пам’яті захисників України 

38. У Кропивницькому влаштували артперформанс до Дня пам’яті 

захисників України [Електронний ресурс] // Україна молода : [інтернет-версія]. – 

2020. – 29 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

31.08.2020. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/149526/. 

39. У Херсоні присвятили виставку загиблим героям Іловайська 

[Електронний ресурс] / Олег Батурін // Новий день : [інтернет-вид.]. – 2020. –  

29 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.08.2020. 

https://newday.kherson.ua/u-hersoni-prisvyatili-vistavku-zagiblim-geroyam-

ilovajska/. 

Про експозицію «Іловайськ. 2014» у виставковій залі Херсонської обл. 

організації НСХУ.  

40. У Києві представили план заходів із вшанування пам’яті захисників 

України [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-вид.]. – 2020. – 28 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3089040-u-kievi-predstavili-plan-zahodiv-iz-

vsanuvanna-pamati-zahisnikiv-ukraini.html. 

41. Чепурний, Василь. Чернігівщина: «Блокпост пам’яті» у прикордонному 

районі [Електронний ресурс] : виставку «Сіверщина. Блокпост пам’яті», 

головними експонатами якої є особисті речі загиблих у російсько-українській 

війні солдатів, відкрили в Городні Чернігівської області / Василь Чепурний // 

Голос України : [інтернет-версія]. – 2020. – 27 серп. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 28.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/334983. 
 

Фестивалі, конкурси 

Див. № 3. 
ХIV Фестиваль I українського духу «Бандерштат» 

42. Бандерштат  – 2020: що і коли дивитися на фестивалі [Електронний 

ресурс] : [про учасників] // Волин. новини : інформ. агентство : [сайт]. –  2020. – 

6 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 11.08.2020. 

https://www.volynnews.com/news/all/bandershtat-2020-shcho-i-koly-dyvytysia-na-

festyvali/. 

43. Коваль, Мар’яна. «Ми зберегли програму і все переноситься в онлайн». 

Інтерв’ю з організаторами Бандерштату [Електронний ресурс] / Мар’яна Коваль, 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/34-1086-20-26-serpnia-2020.pdf
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/34-1086-20-26-serpnia-2020.pdf
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/149526/
https://newday.kherson.ua/u-hersoni-prisvyatili-vistavku-zagiblim-geroyam-ilovajska/
https://newday.kherson.ua/u-hersoni-prisvyatili-vistavku-zagiblim-geroyam-ilovajska/
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3089040-u-kievi-predstavili-plan-zahodiv-iz-vsanuvanna-pamati-zahisnikiv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3089040-u-kievi-predstavili-plan-zahodiv-iz-vsanuvanna-pamati-zahisnikiv-ukraini.html
http://www.golos.com.ua/article/334983
https://www.volynnews.com/news/all/bandershtat-2020-shcho-i-koly-dyvytysia-na-festyvali/
https://www.volynnews.com/news/all/bandershtat-2020-shcho-i-koly-dyvytysia-na-festyvali/
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Анастасія Передрій ; розмовляла О. Шершень // Волин. новини : інформ. 

агентство : [сайт]. – 2020. – 3 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення : 06.08.2020. 

https://www.volynnews.com/news/all/my-zberehly-prohramu-i-vse-perenosytsia-v-

onlayn-interviu-z-orhanizatoramy-bandershtatu/. 

Виконавча директорка та прессекретарка  фестивалю про особливості  

його проведення цього року та програму. 

44. Фестиваль «Бандерштат» підірвав мережу і встановив новий рекорд 

[Електронний ресурс] : про хід та учасників // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 

2020. – 14 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

17.08.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/158968-festyval-bandershtat-pidirvav-merezhu-i-

vstanovyv-novyi-rekord. 

45. Фестиваль українського духу проходить онлайн [Електронний ресурс] : 

програма  // Газ. по-українськи : [інтернет-версія]. – 2020. – 7 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 10.08.2020. 

https://gazeta.ua/articles/culture/_festival-ukrayinskogo-duhu-prohodit-

onlajn/978168. 
 

Культура і новітні технології 

46. Архіви «Бабиного Яру» з’являться у вільному доступі [Електронний 

ресурс] : на ці документи вже довгий час чекають люди // Високий Замок : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 28 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 05.08.2020. 

https://wz.lviv.ua/news/417324-arkhivy-babynoho-yaru-ziavliatsia-u-vilnomu-

dostupi. 

Про оцифрування архівних книг РАЦСів 1925–1936 рр. у рамках проєкту 

«Імена» Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» разом із Державним 

архівом м. Києва. 

Культура та мистецтво у прифронтовій зоні 

47. «Гуртобус» [проєкт Платформи культурних ініціатив «Ізоляція»]: на 

Донетчину везут креативных художников, документальное  кино и мобильную 

выставку (маршрут и программа) [Електронний ресурс]// Донец.  новости : 

регион. портал Донбасса. – 2020. – 16 авг. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 17.08.2020. 

https://dnews.dn.ua/news/752982. 

48. На пути из «ДНР»: в Бахмуте [Донецька обл.] появился первый 

масштабный мурал [Електронний ресурс]// Донец.  новости : регион. портал 

Донбасса. – 2020. – 21 авг. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 25.08.2020. 

https://dnews.dn.ua/news/753296. 

Про артпроєкт, який реалізує компанія KAILAS-V, а також враження 

мешканців від нього. 

https://www.volynnews.com/news/all/my-zberehly-prohramu-i-vse-perenosytsia-v-onlayn-interviu-z-orhanizatoramy-bandershtatu/
https://www.volynnews.com/news/all/my-zberehly-prohramu-i-vse-perenosytsia-v-onlayn-interviu-z-orhanizatoramy-bandershtatu/
https://www.volyn.com.ua/news/158968-festyval-bandershtat-pidirvav-merezhu-i-vstanovyv-novyi-rekord
https://www.volyn.com.ua/news/158968-festyval-bandershtat-pidirvav-merezhu-i-vstanovyv-novyi-rekord
https://gazeta.ua/articles/culture/_festival-ukrayinskogo-duhu-prohodit-onlajn/978168
https://gazeta.ua/articles/culture/_festival-ukrayinskogo-duhu-prohodit-onlajn/978168
https://wz.lviv.ua/news/417324-arkhivy-babynoho-yaru-ziavliatsia-u-vilnomu-dostupi
https://wz.lviv.ua/news/417324-arkhivy-babynoho-yaru-ziavliatsia-u-vilnomu-dostupi
https://wz.lviv.ua/news/417324-arkhivy-babynoho-yaru-ziavliatsia-u-vilnomu-dostupi
https://dnews.dn.ua/news/752982
https://dnews.dn.ua/news/753296
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49. Настоящее сокровище: в прифронтовые города и поселки Донбасса 

были переданы книги (Видео) [Електронний ресурс] // Донец.  новости : регион. 

портал Донбасса. – 2020. – 7 авг. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 12.08.2020. 

https://dnews.dn.ua/news/752519. 

50. О быте и о войне: в Краматорске [в Донецькому обласному 

краєзнавчому музеї] до конца октября открыта выставка «5-й блокпост» [про бої 

за міста Слов’янськ і Краматорськ у 2014] [Електронний ресурс]// Донец.  

новости : регион. портал Донбасса. – 2020. – 25 авг. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 26.08.2020. 

https://dnews.dn.ua/news/753444. 

Див. № 244. 
 

Краєзнавство 

51. Мельник, Володимир. Історія Кіровоградщини в кінодокументах 

[Електронний ресурс] / Володимир Мельник // Інформ. портал «Гречка» : [сайт]. 

– 2020. – 19серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

20.08.2020. 

http://n-slovo.com.ua/2020/08/19/історія-кіровоградщини-в-кінодокуме/. 

Про Кіровоградщину в документальному кіно ІІ пол. 1940 –1990 рр. 

Див. № 89. 

 

Благодійництво, меценатство, спонсорство 

52. Благодійники з Києва зацікавилися маєтком Павла Енгельгардта у селі 

Будище [Електронний ресурс] // Вісті Черкащини : [сайт]. – 2020. – 28 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.08.2020. 

https://viche.ck.ua/zvenigorodshhina/blagodijnyky-z-kyyeva-zaczikavylysya-

mayetkom-pavla-engelgardta-u-seli-budyshhe/. 

Про перемовини голови Звенигородської райради (Черкаська обл.)  

В. Кучера з представниками «Міжнародного благодійного фонду ”Архангел 

світла”» щодо подальшого функціонування маєтку П. Енгельгардта у с. Будище 

та збереження історико-культурної спадщини, пов’язаної з іменем Т. Шевченка. 

53. Бугеря, Марина. Коштом мецената відреставрували Музей Шевченка у 

Мошнах [відділ Черкаського обласного краєзнавчого музею] [Електронний 

ресурс] / Марина Бугеря // Prostir.museum : [портал]. – 2020. – 21 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 29.08.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/43012. 

54. Діаспора з Канади та Італії долучилася до реконструкції старовинного 

храму [Премудрості Божої, що належить до експозиції Музею народної 

архітектури і побуту ім. К. Шептицького] в Львові [Електронний ресурс] // 

Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 20 серп. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 30.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3084767-diaspora-z-kanadi-ta-italii-

dolucilasa-do-rekonstruucii-starovinnogo-hramu-v-lvovi.html. 

https://dnews.dn.ua/news/752519
https://dnews.dn.ua/news/753444
http://n-slovo.com.ua/2020/08/19/історія-кіровоградщини-в-кінодокуме/
https://viche.ck.ua/zvenigorodshhina/blagodijnyky-z-kyyeva-zaczikavylysya-mayetkom-pavla-engelgardta-u-seli-budyshhe/
https://viche.ck.ua/zvenigorodshhina/blagodijnyky-z-kyyeva-zaczikavylysya-mayetkom-pavla-engelgardta-u-seli-budyshhe/
http://prostir.museum/ua/post/43012
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3084767-diaspora-z-kanadi-ta-italii-dolucilasa-do-rekonstruucii-starovinnogo-hramu-v-lvovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3084767-diaspora-z-kanadi-ta-italii-dolucilasa-do-rekonstruucii-starovinnogo-hramu-v-lvovi.html
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55. Кочкина, Марина. Столичному музею подарували кілька нових 

експонатів [Електронний ресурс] : Національний музей “Київська картинна 

галерея” отримав у дар керамічні твори «Королева» та «Андромеда» від   

художників А. Ільїнського та І. Григор’єва / Марина Кочкина //  Інформ. агенція 

«Погляд» : [сайт]. – 2020. – 18 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 19.08.2020. 

https://www.poglyad.tv/stolychnomu-muzeyu-podaruvaly-kilka-novyh-eksponativ/. 

56. Нікітенко, Людмила. Німецькі меценати хочуть відновити [Державний 

історико-культурний заповідник] «Трипільська культура» [у с. Легедзине, 

Тальнівський р-н, Черкаська обл.] [Електронний ресурс] / Людмила Нікітенко // 

Україна молода : [інтернет-версія]. – 2020. – 12 серп. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 12.08.2020. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3624/2006/148959/. 

Про підписання угоди про співпрацю між Черкаською ОДА, Акціонерним 

товариством «ПроКредит Банк», Держ. історико-культурним заповідником 

«Трипільська культура»  та німецькою фірмою «Капарол»1. 

57. Перше видання «Мойсея» із автографом Івана Франка подарували Дому 

Франка у Львові [Електронний ресурс] // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 

2020. – 25 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

26.08.2020. 

https://wz.lviv.ua/news/419145-pershe-vydannia-moy-seia-iz-avtohrafom-ivana-

franka-podaruvaly-domu-franka-u-lvovi. 

Про передання народним депутатом України, меценатом М. Княжицьким 

примірника першого видання поеми І. Франка «Мойсей» (1905) із авторською 

присвятою Є. Чикаленку Львівському нац. літературно-меморіальному музею  

І. Франка. 

58. Савченко, Марина. Робота кипить: на Херсонщині відбудовують 

садибу Остапа Вишні [Електронний ресурс] / Марина Савченко // Новий день : 

[інтернет-вид.]. – 2020. – 28 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 03.08.2020. 

https://newday.kherson.ua/robota-kypyt-na-khersonshchyni-vidbudovuiut-sadybu-

ostapa-vyshni/. 

Про хід відбудови садиби письменника Остапа Вишні (1889–1956) у с. 

Кринки (Олешківський р-н, Херсонська обл.) завдяки меценатській підтримці 

столичного підприємця С. Одарича. 

59. Токар, Олександра. Музею на Сумщині передали колекцію зі ста 

перснів ХІV–ХVІІ століть [Електронний ресурс] / Олександра Токар // Трибуна : 

                                                           
1 Див. також: Гуржій, Ольга. На Черкащині реконструюють унікальний [Історико-культурний] заповідник 

«Трипільська культура» [Електронний ресурс] / Ольга Гуржій // Суспільне. Новини : [сайт]. 2020. 6 серп. Назва з 

екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 06.08.2020.https://suspilne.media/53449-na-cerkasini-rekonstruuut-

unikalnij-zapovidnik-tripilska-kultura/; Савченко, Світлана. Обласний керманич підписав угоду про співпрацю у 

Легедзиному Черкаська обл.та відвідав замок графа Шувалова у Тальному [Електронний ресурс] / Світлана 

Савченко // Вісті Черкащини : [сайт]. 2020. 12 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 13.08.2020. 

https://viche.ck.ua/talnivshhina/oblasnyj-kermanych-pidpysav-ugodu-pro-spivpraczyu-u-legedzynomu-ta-vidvidav-

zamok-grafa-shuvalova-u-talnomu/. 

https://www.poglyad.tv/stolychnomu-muzeyu-podaruvaly-kilka-novyh-eksponativ/
https://www.poglyad.tv/stolychnomu-muzeyu-podaruvaly-kilka-novyh-eksponativ/
https://www.poglyad.tv/stolychnomu-muzeyu-podaruvaly-kilka-novyh-eksponativ/
https://umoloda.kyiv.ua/number/3624/2006/148959/
https://wz.lviv.ua/news/419145-pershe-vydannia-moy-seia-iz-avtohrafom-ivana-franka-podaruvaly-domu-franka-u-lvovi
https://wz.lviv.ua/news/419145-pershe-vydannia-moy-seia-iz-avtohrafom-ivana-franka-podaruvaly-domu-franka-u-lvovi
https://wz.lviv.ua/news/419145-pershe-vydannia-moy-seia-iz-avtohrafom-ivana-franka-podaruvaly-domu-franka-u-lvovi
https://wz.lviv.ua/news/419145-pershe-vydannia-moy-seia-iz-avtohrafom-ivana-franka-podaruvaly-domu-franka-u-lvovi
https://newday.kherson.ua/robota-kypyt-na-khersonshchyni-vidbudovuiut-sadybu-ostapa-vyshni/
https://newday.kherson.ua/robota-kypyt-na-khersonshchyni-vidbudovuiut-sadybu-ostapa-vyshni/
https://suspilne.media/53449-na-cerkasini-rekonstruuut-unikalnij-zapovidnik-tripilska-kultura/
https://suspilne.media/53449-na-cerkasini-rekonstruuut-unikalnij-zapovidnik-tripilska-kultura/
https://viche.ck.ua/talnivshhina/oblasnyj-kermanych-pidpysav-ugodu-pro-spivpraczyu-u-legedzynomu-ta-vidvidav-zamok-grafa-shuvalova-u-talnomu/
https://viche.ck.ua/talnivshhina/oblasnyj-kermanych-pidpysav-ugodu-pro-spivpraczyu-u-legedzynomu-ta-vidvidav-zamok-grafa-shuvalova-u-talnomu/
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[інтернет-вид.]. – 2020. – 28 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 03.08.2020. 

https://tribuna.sumy.ua/news/muzeyu-na-sumshhyni-peredaly-kolektsiyu-zi-sta-

perstniv-14-17-stolittya/. 

Про передання харківським колекціонером О. Кияном колекції перснів 

Музейно-виставковому центру «Тростянецький» (Сумська обл.). 

60. Центральний [державний] архів зарубіжної україніки поповнився 

документами і виданнями зі США [які передала українська громадсько-

політична, культурно-освітня та релігійна діячка О. Матула] [Електронний 

ресурс] // Літ. Україна : [інтернет-версія]. – 2020. – 17 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.08.2020. 

https://litukraina.com.ua/2020/08/17/centralnij-arhiv-zarubizhnoi-ukrainiki-

popovnivsja-dokumentami-i-vidannjami-zi-ssha/. 

61. Шот, Микола. У Львові відомі художники пишуть портрет груші, яку 

посадив Іван Франко [Електронний ресурс] / Микола Шот // Уряд. кур’єр : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 7 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 10.08.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-lvovi-vidomi-hudozhniki-pishut-portret-grushi-ya/. 

Про доброчинний пленер «Портрет груші. Франкове дерево під пензлем 

художників», організований Львівським нац. літературно-меморіальним музеєм  

І. Франка з метою збору коштів на збереження 118-літнього дерева. 

Див. № 130, 236. 

 
Соціальні культурно-мистецькі проєкти та ініціативи 

62. Валова, Юлія. Лікування позитивом: стартує терапевтичний проєкт 

«Ранкова книготерапія» [Електронний ресурс] / Юлія Валова // Україна молода : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 14 серп. – Назва з екрана. – Текст. та граф. дані. – Дата 

звернення: 17.08.2020. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3625/164/149046/. 

Про проєкт для онкохворих дітей, започаткований Видавництвом 

«Ранок», «Харківським фондом психологічних досліджень» (лікарняні клоуни) за 

підтримки Укр. культурного фонду у межах програми «Інклюзивне мистецтво». 

63. Мищенко, Елена. От Ван Гога до Леонардо да Винчи. Выставка детских 

работ [Електронний ресурс] / Елена Мищенко // Веч. Николаев : [інтернет-

версія]. – 2020. – 23 июля. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

04.08.2020. 

https://vn.mk.ua/ot-van-goga-do-leonardo-da-vinchi-vystavka-detskih-rabot/. 

Виставка робіт вихованців студії інклюзивного навчання «Диво-птаха» в 

Миколаївській ОУНБ. 

64. Підлітки з Херсонщини можуть спробувати себе у 

кінодокументалістиці [Електронний ресурс] // Херсонщина за день : [інтернет-

вид.]. – 2020. – 11 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

12.08.2020. 

https://tribuna.sumy.ua/news/muzeyu-na-sumshhyni-peredaly-kolektsiyu-zi-sta-perstniv-14-17-stolittya/
https://tribuna.sumy.ua/news/muzeyu-na-sumshhyni-peredaly-kolektsiyu-zi-sta-perstniv-14-17-stolittya/
https://litukraina.com.ua/2020/08/17/centralnij-arhiv-zarubizhnoi-ukrainiki-popovnivsja-dokumentami-i-vidannjami-zi-ssha/
https://litukraina.com.ua/2020/08/17/centralnij-arhiv-zarubizhnoi-ukrainiki-popovnivsja-dokumentami-i-vidannjami-zi-ssha/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-lvovi-vidomi-hudozhniki-pishut-portret-grushi-ya/
https://umoloda.kyiv.ua/number/3625/164/149046/
https://vn.mk.ua/ot-van-goga-do-leonardo-da-vinchi-vystavka-detskih-rabot/
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http://ksza.ks.ua/news/society/89742-pdltki-z-hersonschini-mozhut-sprobuvati-sebe-

u-knodokumentalstic.html. 

Про всеукраїнський проєкт із кінодокументалістики  «Осінь на Плутоні 

2.0»  як продовження міждисциплінарного мистецько-соціального проєкту 

«Осінь на Плутоні», що реалізується режисерами О. Брамою та О. Апчел за 

підтримки Укр. культурного фонду. 

65. Роботи «сонячних» дітей зі Львова здобули перемогу у британському 

конкурсі [Електронний ресурс] : Львівське інклюзивне ательє Lady Di Atelier 

стало переможцем категорії соціальних проєктів, національним переможцем 

онлайн-голосування і національним чемпіоном 2020 у конкурсі Bid Idea 

Challenge // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2020. – 31 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.08.2020. 

https://wz.lviv.ua/news/417558-roboty-soniachnykh-ditei-zi-lvova-zdobuly-

peremohu-u-brytanskomu-konkursi. 

66. У Черкаському музеї відкрили виставку робіт підопічного 

психоневрологічного інтернату [Електронний ресурс] // Про головне : [сайт]. – 

2020. – 7 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

10.08.2020. 

http://progolovne.ck.ua/u-cherkas-komu-muzei-vidkryly-vystavku-robit-

pidopichnoho-psykhonevrolohichnoho-internatu/. 

Про виставку графічних робіт підопічного Гельмязівського 

психоневрологічного інтернату В. Перенесенка у Черкаському обл. краєзнавчому 

музеї та її соціальну мету. 

67. Шот, Микола. Львів тепер має сенсотеку [Електронний ресурс] / 

Микола Шот // Уряд. кур’єр : [інтернет-версія]. – 2020. – 22 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 25.08.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/lviv-teper-maye-sensoteku/. 

Про створення та відкриття  сенсотеки на базі Бібліотеки-філії № 18 

ЦБС для дорослих м. Львова. 

68. Zinaida. «Традиції можна трансформувати...» [Електронний ресурс] / 

Zinaida; [розмовляла] А. Творищук // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 11 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.08.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/tradyciyi-mozhna-transformuvaty. 

Художниця, засновниця благодійної організації ARTREHUB про 

артреабілітацію ветеранів АТО/ООС та членів їхніх сімей. 
 

Робота з дітьми та молоддю 

69. Костенко, Антон. Створення регіональних «літературних світів» як 

перспективний напрям бібліотечної роботи з молоддю  / Антон Костенко // Бібл. 

форум : історія, теорія і практика. – 2020. – № 3. – С. 23 – 25. 

Про літературний проєкт «Тевтонія» Херсонської ЦБС. 

70. Школярів в Ужгороді залучили до створення короткометражок про 

Ужгород [Електронний ресурс] // Закарпаття онлайн : [інтернет-видання]. – 2020. – 

27 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.08.2020. 

http://ksza.ks.ua/news/society/89742-pdltki-z-hersonschini-mozhut-sprobuvati-sebe-u-knodokumentalstic.html
http://ksza.ks.ua/news/society/89742-pdltki-z-hersonschini-mozhut-sprobuvati-sebe-u-knodokumentalstic.html
https://wz.lviv.ua/news/417558-roboty-soniachnykh-ditei-zi-lvova-zdobuly-peremohu-u-brytanskomu-konkursi
https://wz.lviv.ua/news/417558-roboty-soniachnykh-ditei-zi-lvova-zdobuly-peremohu-u-brytanskomu-konkursi
https://wz.lviv.ua/news/417558-roboty-soniachnykh-ditei-zi-lvova-zdobuly-peremohu-u-brytanskomu-konkursi
https://wz.lviv.ua/news/417558-roboty-soniachnykh-ditei-zi-lvova-zdobuly-peremohu-u-brytanskomu-konkursi
http://progolovne.ck.ua/u-cherkas-komu-muzei-vidkryly-vystavku-robit-pidopichnoho-psykhonevrolohichnoho-internatu/
http://progolovne.ck.ua/u-cherkas-komu-muzei-vidkryly-vystavku-robit-pidopichnoho-psykhonevrolohichnoho-internatu/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/lviv-teper-maye-sensoteku/
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/tradyciyi-mozhna-transformuvaty
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https://zakarpattya.net.ua/News/205118-Shkoliariv-v-Uzhhorodi-zaluchyly-do-

stvorennia-korotkometrazhok-pro-Uzhhorod. 

Про початок конкурсу «Дистанція» у рамках проєкту «Промоція та 

збереження культурної спадщини в Кросно та Ужгороді» Програми 

транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014–2020. 
 

Культура та мистецтво для людей з інвалідністю 

71. Діти з інклюзивної кіношколи створять документальний альманах 

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 6 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3076551-diti-z-inkluzivnoi-kinoskoli-

stvorat-dokumentalnij-almanah.html. 

Про культурно-мистецький проєкт «Інклюзивна кіношкола «КІНОТИ», що 

реалізується за підтримки Укр. культурного фонду. Пресконференція 

організаторів в Укрінформі (м. Київ).  

72. «Ми в ефірі»: створений дітьми з інвалідністю проєкт покажуть на 

національному ТБ [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-вид.]. – 2020. 

– 10 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3078854-mi-v-efiri-stvorenij-ditmi-z-

invalidnistu-proekt-pokazut-na-nacionalnomu-tb.html. 

Про хід та учасників пресконференції в Укрінформі(м. Київ), присвяченої 

підсумкам культурно-мистецького  проєкту «Ми в ефiрi». Проєкт реалiзує ГО 

«Громадське дитяче iнтернет-телебачення» та  радiо «Веселка TВ» за 

пiдтримки Укр. культурного фонду в рамках програми «Iнклюзивне 

мистецтво»1. 

73. Мистецькі вікенди: у Луцьку втілюють унікальний інклюзивний проєкт 

[Електронний ресурс] // Волин. новини : інформ. агентство : [сайт]. – 2020. –  

17 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.08.2020. 

https://www.volynnews.com/news/all/mystetski-vikendy-u-lutsku-vtiliuiut-

unikalnyy-inkliuzyvnyy-proyekt-/. 

Про проєкт «Інклюзивні мистецькі вікенди «Простір дії», що реалізується 

за підтримки Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», Укр. культурного фонду та за 

участі столичного театрального режисера В. Люботи. 
 

НАЦІОНАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ. МОВНІ ПИТАННЯ. 

ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ 

74. Більшість громадян вважають, що українська мова має бути єдиною 

державною, –соцопитування [Електронний ресурс] : при цьому російська мова 

                                                           
1 Див. також: В Україні діти з інвалідністю стали ведучими пізнавальних телепрограм із перекладом на жестову 

мову [Електронний ресурс] // Україна молода : [інтернет-версія]. 2020. 12 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. 

Дата звернення : 12.08.2020. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/148974/. 

https://zakarpattya.net.ua/News/205118-Shkoliariv-v-Uzhhorodi-zaluchyly-do-stvorennia-korotkometrazhok-pro-Uzhhorod
https://zakarpattya.net.ua/News/205118-Shkoliariv-v-Uzhhorodi-zaluchyly-do-stvorennia-korotkometrazhok-pro-Uzhhorod
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3076551-diti-z-inkluzivnoi-kinoskoli-stvorat-dokumentalnij-almanah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3076551-diti-z-inkluzivnoi-kinoskoli-stvorat-dokumentalnij-almanah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3078854-mi-v-efiri-stvorenij-ditmi-z-invalidnistu-proekt-pokazut-na-nacionalnomu-tb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3078854-mi-v-efiri-stvorenij-ditmi-z-invalidnistu-proekt-pokazut-na-nacionalnomu-tb.html
https://www.volynnews.com/news/all/mystetski-vikendy-u-lutsku-vtiliuiut-unikalnyy-inkliuzyvnyy-proyekt-/
https://www.volynnews.com/news/all/mystetski-vikendy-u-lutsku-vtiliuiut-unikalnyy-inkliuzyvnyy-proyekt-/
http://tilkyrazom.com.ua/
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/148974/
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може використовуватися вільно // LB. ua : [сайт]. – 2020. – 13 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 14.08.2020. 

https://lb.ua/society/2020/08/13/463834_bilshist_gromadyan_vvazhayut_shcho.html. 

Результати опитування, проведеного центром SOCIS спільно із Центром 

Разумкова. 
 

Відновлення та збереження національної пам’яті 

75. Левицький, Омелян. Омелян Левицький: За 30 років діяльності 

«Меморіалу» ми провели 100 розкопок і знайшли понад 3 400 загублених життів 

[Електронний ресурс] / Омелян Левицький ; [спілкувався] Р. Гладиш // Галичина : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 19 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 20.08.2020. 

https://galychyna.if.ua/analytic/omelyan-levitskiy-za-30-rokiv-diyalnosti-memorialu-

mi-proveli-100-rozkopok-i-znayshli-ponad-3-400-zagublenih-zhittiv/. 

Член обласного Івано-Франківського історико-просвітницького 

товариства «Меморіал» про його діяльність. 

76. Пустовгар, Олег. Спілка України і Польщі проти Росії [Електронний 

ресурс] : до 100-річчя пакту Петлюри та Пілсудського / Олег Пустовгар// Зоря 

Полтавщини:[інтернет-версія]. – 2020. – 14серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 17.08.2020. 

http://zorya.poltava.ua/spilka-ukraini-i-polshhi-proti-rosii/. 

77. У Києві відкрили виставку  про боротьбу українців і поляків із 

більшовизмом [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-видання]. – 2020. – 

28 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3088761-u-kievi-vidkrili-vistavku-pro-

borotbu-ukrainciv-i-polakiv-iz-bilsovizmom.html. 

Про виставку «1920: на захисті Європи від більшовизму» – спільний 

проєкт Укр. інституту нац. пам’яті та Держ. архівної служби України.  

78. У Львові [у Національному музеї-меморіалі жертв окупаційних 

режимів «Тюрма на Лонцького» за підтримки Українського інституту 

національної пам’яті та інтернет-видання «Історична правда»] знімають фільм 

про дисидентів [Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2020. –  

4 серп. – Назва з екрана. – Текст. та граф. дані. – Дата звернення : 05.08.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/u-lvovi-znimaiut-film-pro-dysydentiv/. 
 

Декомунізація 

79. Батурін, Олег. На Херсонщині демонтували пам’ятник російському 

військовому [Електронний ресурс] / Олег Батурін // Новий день : [інтернет-

видання]. – 2020. – 26 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 31.08.2020. 

https://newday.kherson.ua/na-hersonshhini-demontuvali-pam-yatnik-rosijskomu-

vijskovomu/. 

https://lb.ua/society/2020/08/13/463834_bilshist_gromadyan_vvazhayut_shcho.html
https://galychyna.if.ua/analytic/omelyan-levitskiy-za-30-rokiv-diyalnosti-memorialu-mi-proveli-100-rozkopok-i-znayshli-ponad-3-400-zagublenih-zhittiv/
https://galychyna.if.ua/analytic/omelyan-levitskiy-za-30-rokiv-diyalnosti-memorialu-mi-proveli-100-rozkopok-i-znayshli-ponad-3-400-zagublenih-zhittiv/
http://zorya.poltava.ua/spilka-ukraini-i-polshhi-proti-rosii/
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3088761-u-kievi-vidkrili-vistavku-pro-borotbu-ukrainciv-i-polakiv-iz-bilsovizmom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3088761-u-kievi-vidkrili-vistavku-pro-borotbu-ukrainciv-i-polakiv-iz-bilsovizmom.html
https://litgazeta.com.ua/news/u-lvovi-znimaiut-film-pro-dysydentiv/
https://newday.kherson.ua/na-hersonshhini-demontuvali-pam-yatnik-rosijskomu-vijskovomu/
https://newday.kherson.ua/na-hersonshhini-demontuvali-pam-yatnik-rosijskomu-vijskovomu/
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Про демонтаж пам’ятника російському військовому П. Солодіхіну в смт 

Дніпряни (Новокаховський р-н, Херсонська обл.) та наміри громади встановити 

на його місці пам’ятник Т. Шевченку. 

Персоналії діячів української культури 

80. Дроздовський, Дмитро. Археолог забутої й безсмертної української 

літератури [Електронний ресурс] : до 80-річчя академіка [літературознавця, 

політика] Миколи Жулинського : про творчу діяльність / Дмитро Дроздовський //  

Слово Просвіти : [інтернет-версія]. – 2020. – 20–26 серп. (№ 34). – С. 5. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 29.08.2020. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/34-1086-20-26-serpnia-

2020.pdf. 

81. Журавель, Юрій. Лідер гурту OT VINTA та художник Юрій Журавель: 

Займаюся історією України для дітей від розпачу і злості [Електронний ресурс] / 

Юрій Журавель ; [інтерв’ю вела] Т. Гонченко // Укр. правда : [інтернет-видання]. – 

2020. – 10 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

10.08.2020. 

https://life.pravda.com.ua/culture/2020/08/10/241883/. 

Музикант, лідер гурту OT VINTA, художник, письменник про те, як 

карантин вплинув на його творчу діяльність, враження від Книжкового салону 

в м. Монреалі (Канада), творчі плани гурту, необхідність популяризації історії 

України серед дітей. 

82. Поетичне богослужіння Дмитра Кременя. До дня народження поета 

[Електронний ресурс] // Веч. Николаев : [інтернет-версія]. – 2020. – 20 авг. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.08.2020. 

https://vn.mk.ua/poetichne-bogosluzhinnya-dmitra-kremenya-do-dnya-

narodzhennya-poeta/. 

Творчий і життєвий шлях поета, журналіста, перекладача Д. Кременя 

(1953–2019). 

83. Пустовгар, Олесь. «Завжди бунтую – обширу в рамцях замало…» 

[Електронний ресурс] / Олесь Пустовгар // Зоря Полтавщини : [інтернет-версія]. – 

2020. – 24 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

03.08.2020. 

http://zorya.poltava.ua/zavzhdi-buntuju-obshiru-v-ramcjah-zamalo/. 

Про творчу та життєву долю художника, кобзаря, поета, священника, 

правозахисника М. Сарми-Соколовського (1910–2001). До 110-річчя від дня 

народження. 

84. Шевчук, Микола. Історія Полтави та області в роботі Михайла 

Рудинського [Електронний ресурс] / Микола Шевчук // Останній бастіон : 

[інтернет-видання]. – 2020. – 29 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 04.09.2020. 

https://bastion.tv/istoriya-poltavi-ta-oblasti-v-roboti-mihajla-rudinskogo_n37052. 

Про наукову діяльність історика, археолога, педагога, музейного діяча  

М. Рудинського (1887–1958). 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/34-1086-20-26-serpnia-2020.pdf
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/34-1086-20-26-serpnia-2020.pdf
https://life.pravda.com.ua/culture/2020/08/10/241883/
https://vn.mk.ua/poetichne-bogosluzhinnya-dmitra-kremenya-do-dnya-narodzhennya-poeta/
https://vn.mk.ua/poetichne-bogosluzhinnya-dmitra-kremenya-do-dnya-narodzhennya-poeta/
http://zorya.poltava.ua/zavzhdi-buntuju-obshiru-v-ramcjah-zamalo/
https://bastion.tv/istoriya-poltavi-ta-oblasti-v-roboti-mihajla-rudinskogo_n37052
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ШЕВЧЕНКІАНА 

85. Національний рекорд зареєстровано [Міністерством закордонних справ 

України]: найбільше пам’ятників [Т.] Шевченку за кордоном [Електронний 

ресурс] // Україна молода : [інтернет-версія]. – 2020. – 21 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 25.08.2020. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/164/149297/. 
 

Присудження премій у галузі культури 

86. Лобачева, Людмила. Житомир: Нові імена в когорті огієнківців 

[Електронний ресурс] / Людмила Лобачева // Голос України : [інтернет-версія]. – 

2020. – 12 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 

12.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/334439. 

Про лауреатів Всеукраїнської премії імені І. Огієнка та урочисте її 

вручення у м. Житомирі1. 

87. Лук’яненко, Оксана. Житомирщина: Назвали лауреатів Лесиної премії 

[Електронний ресурс] : лауреатів обласної літературно-мистецької премії імені 

Лесі Українки в 2020 році визначило журі на своєму засіданні в Департаменті 

культури, молоді та спорту Житомирської ОДА / Оксана Лук’яненко // Голос 

України : [інтернет-версія]. – 2020. – 4 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення : 04.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/334095. 

88. Марусик, Василь. Подвижники [Електронний ресурс] / Василь Марусик  

//  Слово Просвіти : [інтернет-версія]. – 2020. – 27 серп.–2 верес.(№ 35). – С. 9. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 29.08.2020. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/09/35-1087-27-serpnia-2-veresnia-

2020.pdf. 

Про лауреатів премії «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля» 

Всеукраїнського благодійного культурно-наукового фонду ім. Т. Шевченка та її 

урочисте вручення в День Незалежності України у м. Києві. 

89. Мельниченко, Василь. У Черкасах визначили лауреатів обласної 

краєзнавчої премії ім. Михайла Максимовича 2020 року[Електронний ресурс] / 

Василь Мельниченко // Рідна Черкащина : [інтернет-вид.]. – 2020. – 19серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.08.2020. 

http://ck.ridna.ua/2020/08/19/u-cherkasakh-vyznachyly-laureativ-oblasnoi-

kraieznavchoi-premii-im-mykhayla-maksymovycha-2020-roku/. 

90. Міжнародна літературна премія імені Григорія Сковороди [«Сад 

божественних пісень»] оголосила лауреатів [Електронний ресурс] // Читомо : 

                                                           
1 Див. також:Тимошик, Микола. Нові лауреати [Всеукраїнської] премії Івана Огієнка [2020 року в номінаціях «Література», 

«Мистецтво», «Освіта», «Наука», «Громадська, політична та духовна діяльність»] [Електронний ресурс] / Микола Тимошик 

// Слово Просвіти  : [інтернет-версія]. 2020. 6 –12 серп.  (№ 32).  С. 4. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення : 

17.08.2020. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/32-1084-6-12-serpnia-2020.pdf. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/164/149297/
http://www.golos.com.ua/article/334439
http://www.golos.com.ua/article/334095
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/09/35-1087-27-serpnia-2-veresnia-2020.pdf
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/09/35-1087-27-serpnia-2-veresnia-2020.pdf
http://ck.ridna.ua/2020/08/19/u-cherkasakh-vyznachyly-laureativ-oblasnoi-kraieznavchoi-premii-im-mykhayla-maksymovycha-2020-roku/
http://ck.ridna.ua/2020/08/19/u-cherkasakh-vyznachyly-laureativ-oblasnoi-kraieznavchoi-premii-im-mykhayla-maksymovycha-2020-roku/
http://ck.ridna.ua/2020/08/19/u-cherkasakh-vyznachyly-laureativ-oblasnoi-kraieznavchoi-premii-im-mykhayla-maksymovycha-2020-roku/
http://ck.ridna.ua/2020/08/19/u-cherkasakh-vyznachyly-laureativ-oblasnoi-kraieznavchoi-premii-im-mykhayla-maksymovycha-2020-roku/
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/32-1084-6-12-serpnia-2020.pdf
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культура читання і мистецтво книговидання : [портал]. – 2020. – 20 серп. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.08.2020. 

https://www.chytomo.com/mizhnarodna-literaturna-premiia-imeni-hryhoriia-

skovorody-oholosyla-laureativ/. 

91. На Волині визначили лауреатів обласних іменних премій в галузі 

літератури, культури і мистецтва 2020 року [Електронний ресурс] // Волинь-нова : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 13 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 17.08.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/158891-na-volyni-vyznachyly-laureativ-oblasnykh-

imennykh-premii-v-haluzi-literatury-kultury-i-mystetstva-2020-roku. 

92. Неїжмак, Василь. Полтава: У садибі класика віншували продовжувачів 

його справи[Електронний ресурс] / Василь Неїжмак // Голос Україна  : [інтернет-

версія]. – 2020. – 6 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 

06.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/334219. 

Про лауреатів обласної літературно-мистецької премії ім. Панаса 

Мирного та церемонію їх нагородження у м. Полтаві. 

93. Оголошено короткий список літературної премії «Зустріч» 

[Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2020. – 19 серп. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 20.08.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/oholosheno-korotkyj-spysok-literaturnoi-premii-

zustrich/. 

Про лауреатів Українсько-єврейської літературної премії «Зустріч» 2020 

року, започаткованої недержавною організацією «Українсько-єврейська 

зустріч» (Канада) та ГО «Форум видавців» (Україна). 

94. Оголошено лауреатів премії ім. [Івана] Франка у галузі інформаційної 

діяльності 2020 року [Електронний ресурс] // Укр. літ. газ.  : [інтернет-версія]. – 

2020. – 8 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 

11.08.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/oholosheno-laureativ-premii-im-franka-u-haluzi-

informatsijnoi-diialnosti-2020-roku/. 

95. Стало відомо ім’я лауреата Міжнародної премії ім. Івана Франка 2020 

в галузі гуманістики [Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 

2020. – 28 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

28.08.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/stalo-vidomo-im-ia-laureata-mizhnarodnoi-premii-im-

ivana-franka-2020/. 

96. У Кропивницькому нагородили лауреатів міських премій у сфері 

культури [Електронний ресурс] // Інформ. портал «Гречка» : [сайт]. – 2020. – 

18серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.08.2020. 

https://gre4ka.info/kultura/60490-u-kropyvnytskomu-nahorodyly-laureativ-miskykh-

premii-u-sferi-kultury. 
 

https://www.chytomo.com/mizhnarodna-literaturna-premiia-imeni-hryhoriia-skovorody-oholosyla-laureativ/
https://www.chytomo.com/mizhnarodna-literaturna-premiia-imeni-hryhoriia-skovorody-oholosyla-laureativ/
https://www.volyn.com.ua/news/158891-na-volyni-vyznachyly-laureativ-oblasnykh-imennykh-premii-v-haluzi-literatury-kultury-i-mystetstva-2020-roku
https://www.volyn.com.ua/news/158891-na-volyni-vyznachyly-laureativ-oblasnykh-imennykh-premii-v-haluzi-literatury-kultury-i-mystetstva-2020-roku
http://www.golos.com.ua/article/334219
https://litgazeta.com.ua/news/oholosheno-korotkyj-spysok-literaturnoi-premii-zustrich/
https://litgazeta.com.ua/news/oholosheno-korotkyj-spysok-literaturnoi-premii-zustrich/
https://litgazeta.com.ua/news/oholosheno-laureativ-premii-im-franka-u-haluzi-informatsijnoi-diialnosti-2020-roku/
https://litgazeta.com.ua/news/oholosheno-laureativ-premii-im-franka-u-haluzi-informatsijnoi-diialnosti-2020-roku/
https://litgazeta.com.ua/news/stalo-vidomo-im-ia-laureata-mizhnarodnoi-premii-im-ivana-franka-2020/
https://litgazeta.com.ua/news/stalo-vidomo-im-ia-laureata-mizhnarodnoi-premii-im-ivana-franka-2020/
https://gre4ka.info/kultura/60490-u-kropyvnytskomu-nahorodyly-laureativ-miskykh-premii-u-sferi-kultury
https://gre4ka.info/kultura/60490-u-kropyvnytskomu-nahorodyly-laureativ-miskykh-premii-u-sferi-kultury
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Культура етносів України.  

Діяльність національно-культурних товариств (об’єднань) 

97. Скарби кримськотатарської культури у київському сквері 

[Електронний ресурс] // Голос України : [інтернет-версія]. – 2020. – 6 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/334212. 

Про відкриття виставки «Подорож невідомим Кримом» на Контрактовій 

площі м. Києва. Організатори – Укр. інститут нац. пам’яті та ГО «Егрідал». 

Див. № 227. 

Фестивалі, свята національних культур 

98. Неїжмак, Василь. У Полтаві спілкувалися мовою танцю... і «Червоної 

рути» [Електронний ресурс] / Василь Неїжмак // Голос України : [інтернет-

версія]. – 2020. – 13 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

13.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/334500. 

Про організаторів, учасників і програму обласного свята національних 

культуру м. Полтаві з нагодиМіжнародного дня корінних народів. 
 

Українці за кордоном. Культура українського зарубіжжя 

99. Голову Союзу українців Румунії [М. Петрецького] відзначили 

державною нагородою України [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-

видання]. – 2020. – 28 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 28.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3088526-golovu-souzu-ukrainciv-rumunii-

vidznacili-derzavnou-nagorodou-ukraini.html. 

100. Ілюстраторка Юлія Осика з Нью-Йорка допомагає іноземцям у 

вивченні української мови [Електронний ресурс] // Україна молода : [інтернет-

версія]. – 2020. – 5 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 

06.08.2020. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/148763/. 

Про роботу художниці над створенням електронної книжки про Україну. 

101. Міжнародний фестиваль-конкурс «Золотий острів талантів» у 

Туреччині назвав переможців [Електронний ресурс] : організатори: Товариство 

«Україна-Світ» (Україна), Громадське об’єднання «Українська родина» та 

український хор «Берегиня» (Туреччина)// Укрінформ : [інтернет-вид.].– 2020. – 

3серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 04.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3074964-miznaroznij-festivalkonkurs-

zolotij-ostriv-talantiv-v-tureccini-nazvav-peremozciv.html. 

102. Представлено учасників [VІ Міжнародного] онлайн-фестивалю 

[української культури] «UcraniaFest − 2020» [у м. Барселоні, Іспанія] 

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-вид.]. – 2020. – 12 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/334212
http://www.golos.com.ua/article/334500
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3088526-golovu-souzu-ukrainciv-rumunii-vidznacili-derzavnou-nagorodou-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3088526-golovu-souzu-ukrainciv-rumunii-vidznacili-derzavnou-nagorodou-ukraini.html
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/148763/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3074964-miznaroznij-festivalkonkurs-zolotij-ostriv-talantiv-v-tureccini-nazvav-peremozciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3074964-miznaroznij-festivalkonkurs-zolotij-ostriv-talantiv-v-tureccini-nazvav-peremozciv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3079870-predstavleno-ucasnikiv-onlajn-

festivalu-ucrania-fest-2020.html. 

103. Сибірський центр української культури «Сiрий клин» ліквідують в 

Росії [у м. Омську] [Електронний ресурс] // Україна молода : [інтернет-версія]. – 

2020. – 14 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

17.08.2020. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/149041/. 

104. Скрипник, Віктор. Прапори фронтових бригад прикрасили залу 

[Електронний ресурс] : у Лісабоні наша громада організувала презентацію 

другого тому книги [М. Дребіт] «Соло надірваних струн» за участі 

Надзвичайного і Повноважного Посла України в Португалії Інни Огнівець/ 

Віктор Скрипник // Голос України : [інтернет-версія]. – 2020. – 29 серп. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/335079. 

105. Союз українців Румунії організував [онлайн] літературний вечір 

«Українські поети Бухареста» [Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-

версія]. – 2020. – 19 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 

20.08.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/soiuz-ukraintsiv-rumunii-orhanizuvav-literaturnyj-

vechir-ukrainski-poety-bukharesta/. 

106. У Будапешті Угорщина відбулася зустріч поціновувачів української 

літератури [Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2020. –  

3 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 04.08.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/u-budapeshti-vidbulasia-zustrich-potsinovuvachiv-

ukrainskoi-literatury/. 

Проведення другої зустрічі книжкового клубу «ЧитаЄмо українською», 

організованої Укр. асоціацією «Єдність».  

107. У Канаді співачка Марічка Марчик створює онлайн-енциклопедію 

старовинних українських пісень [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-

вид.].– 2020. – 4 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

05.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3075670-u-kanadi-spivacka-maricka-

marcik-stvorue-onlajnenciklopediu-starovinnih-ukrainskih-pisen.html. 

108. Український театр у Фінляндії готує нові прем’єри [Електронний 

ресурс] // Укрінформ : [інтернет-вид.]. – 2020. – 7 серп. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 07.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3077423-ukrainskij-teatr-u-finlandii-

gotue-premeru-novoi-vistavi.html. 

109. Український культурний центр у Ноттінгемі [Велика Британія] 

відкривається після карантину [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-

вид.]. – 2020. – 28 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

28.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3088657-ukrainskij-kulturnij-centr-v-

nottingemi-vidkrivaetsa-pisla-karantinu.html. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3079870-predstavleno-ucasnikiv-onlajn-festivalu-ucrania-fest-2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3079870-predstavleno-ucasnikiv-onlajn-festivalu-ucrania-fest-2020.html
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/149041/
http://www.golos.com.ua/article/335079
https://litgazeta.com.ua/news/soiuz-ukraintsiv-rumunii-orhanizuvav-literaturnyj-vechir-ukrainski-poety-bukharesta/
https://litgazeta.com.ua/news/soiuz-ukraintsiv-rumunii-orhanizuvav-literaturnyj-vechir-ukrainski-poety-bukharesta/
https://litgazeta.com.ua/news/u-budapeshti-vidbulasia-zustrich-potsinovuvachiv-ukrainskoi-literatury/
https://litgazeta.com.ua/news/u-budapeshti-vidbulasia-zustrich-potsinovuvachiv-ukrainskoi-literatury/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3077423-ukrainskij-teatr-u-finlandii-gotue-premeru-novoi-vistavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3077423-ukrainskij-teatr-u-finlandii-gotue-premeru-novoi-vistavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3088657-ukrainskij-kulturnij-centr-v-nottingemi-vidkrivaetsa-pisla-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3088657-ukrainskij-kulturnij-centr-v-nottingemi-vidkrivaetsa-pisla-karantinu.html
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110. У столиці Катару запустять віртуальний Музей українського 

сучасного мистецтва [Електронний ресурс] // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 

25 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.08.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/250820-u-stolici-kataru-zapustyat-virtualniy-muzey-

ukrayinskogo-suchasnogo-mistectva. 

Про створення українськими художниками А. та Н. Черноволами, які 

мешкають у Катарі, онлайн-проєкту «Музей сучасного українського мистецтва 

в Досі». 

111. У Щецині [Польща] пройшли традиційні Дні української культури 

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-вид.]. – 2020. – 27 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3088349-u-secini-projsli-tradicijni-dni-

ukrainskoi-kulturi.html. 

Див. № 14, 28, 29, 32, 54, 60, 93. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

112. Коваль, Любомира. 80% об’єктів культури потребують негайної 

реставрації [Електронний ресурс] / Любомира Коваль // Уряд. кур’єр : [інтернет-

версія]. – 2020. – 21 серп. – С. 1. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення : 21.08.2020. 

https://ukurier.gov.ua/media/newspaper_free/pdf/2020-08-20/161_6775.pdf. 

Про основні напрями роботи МКІПУ у світлі Указу ПрезидентаУкраїни 

«Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, 

розвитку креативних індустрій та туризму». 

113. Культура діалогу, мистецтво, мова, релігія – міністр культури та 

інформаційної політики України О. Ткаченко анонсував серію круглих столів 

МКІП [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-вид.]. – 2020. – 11 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079299-kultura-dialogu-mistectvo-mova-

religia-tkacenko-anonsuvav-seriu-kruglih-stoliv-mkip.html. 

114. Лиховид, Інна. Відродити з руїн [Електронний ресурс] : які 

перспективи та ризики нової програми «Велике будівництво» Мінкультури й 

Офіса Президента щодо відродження пам’яток? / Інна Лиховид // День : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 26 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 27.08.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/vidrodyty-z-ruyin. 

115. Петренко, Галина. «Не менш впливове, ніж МВС»: як працює та чого 

прагне нова команда Мінкульту [Електронний ресурс] : моніторинг роботи 

Міністерства культури та інформаційної політики України у першому півріччі 

2020 року / Галина Петренко // Детектор медіа : [інтернет-вид.]. – 2020. – 27 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.08.2020. 

https://detector.media/infospace/article/180020/2020-08-27-ne-mensh-vplivove-nizh-

mvs-yak-pratsyue-ta-chogo-pragne-nova-komanda-minkultu/. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/250820-u-stolici-kataru-zapustyat-virtualniy-muzey-ukrayinskogo-suchasnogo-mistectva
https://day.kyiv.ua/uk/news/250820-u-stolici-kataru-zapustyat-virtualniy-muzey-ukrayinskogo-suchasnogo-mistectva
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3088349-u-secini-projsli-tradicijni-dni-ukrainskoi-kulturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3088349-u-secini-projsli-tradicijni-dni-ukrainskoi-kulturi.html
https://ukurier.gov.ua/media/newspaper_free/pdf/2020-08-20/161_6775.pdf
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079299-kultura-dialogu-mistectvo-mova-religia-tkacenko-anonsuvav-seriu-kruglih-stoliv-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079299-kultura-dialogu-mistectvo-mova-religia-tkacenko-anonsuvav-seriu-kruglih-stoliv-mkip.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/vidrodyty-z-ruyin
https://detector.media/infospace/article/180020/2020-08-27-ne-mensh-vplivove-nizh-mvs-yak-pratsyue-ta-chogo-pragne-nova-komanda-minkultu/
https://detector.media/infospace/article/180020/2020-08-27-ne-mensh-vplivove-nizh-mvs-yak-pratsyue-ta-chogo-pragne-nova-komanda-minkultu/
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116. Хорощак, Катерина. Мінкульт [Міністерство культури та 

інформаційної політики України] реформує фінасування культури та змінить 

підходи до зарплат [Електронний ресурс] / Катерина Хорощак // Укр. правда : 

[сайт]. – 2020. – 19 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

20.08.2020. 

https://life.pravda.com.ua/culture/2020/08/19/242028/. 

Про плани діяльності міністерства відповідно до схваленої Урядом 

України «Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення 

культурними послугами». 
 

Децентралізація в галузі 

117. Батурін, Олег. У Козацькому створять Центр культурних послуг 

[Електронний ресурс] / Олег Батурін // Новий день : [інтернет-вид.]. – 2020. –  

18 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.08.2020. 

https://newday.kherson.ua/u-kozackomu-stvoryat-centr-kulturnih-poslug/. 

Про візит міністра культури та інформаційної політики України  

О. Ткаченка до смт Козацьке (Бериславський р-н, Херсонська обл.) та 

обговорення впровадження на території Новокаховської ОТГ нового пілотного 

проєкту зі створення Центру культурних послуг. 
 

Регіональна культурна політика, культурно-мистецьке життя громад 

118. Гонченко, Тетяна. Культура поза Києвом і Львовом: чому митцям 

варто їхати в Горішні Плавні [Електронний ресурс] / Тетяна Гонченко // 

Новинарня : [сайт]. – 2020. – 4серп. –Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення : 06.08.2020. 

https://novynarnia.com/2020/08/04/toloka/. 

Наводяться думки письменників і музикантів про важливість організації 

культурно-мистецьких заходів у невеликих містах і селах, а також йдеться про 

програму Літературно-мистецького фестивалю   «Толока» у м. Запоріжжі.1 

119. Кирей, Роман. На базі бібліотеки імені Лесі Українки в Черкасах 

створюють національно-патріотичний хаб [Електронний ресурс] / Роман Кирей // 

Уряд. кур’єр : [інтернет-версія]. – 2020. – 7 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 07.08.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/na-bazi-biblioteki-imeni-lesi-ukrayinki-v-cherkasa/. 

120. Соловйов, Дмитро. 90-метровий флагшток біля Батьківщини-Матері: 

патріотизм чи піар-кампанія і вандалізм? [Електронний ресурс] / Дмитро 

                                                           
1 Про фестиваль див. також: В Запорожье стартовал книжный фестиваль «Толока 2020» (Фото) [Електронний 

ресурс] : [про учасників] // Репортер : [інтернет-вид.]. 2020. 14 авг. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата 

звернення: 18.08.2020. https://reporter-ua.com/2020/08/14/363306_v-zaporozhe-startoval-knizhnyy-festival-toloka-

2020-foto; Шишкіна, Софія. Цьогорічна Toloka: у «зеленій зоні» просто неба [Електронний ресурс] / Софія 

Шишкіна // Укр. тиждень : [інтернет-версія].  2020. 25 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 

26.08.2020. 

https://tyzhden.ua/Culture/246982. 

https://life.pravda.com.ua/culture/2020/08/19/242028/
https://newday.kherson.ua/u-kozackomu-stvoryat-centr-kulturnih-poslug/
https://novynarnia.com/2020/08/04/toloka/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/na-bazi-biblioteki-imeni-lesi-ukrayinki-v-cherkasa/
https://reporter-ua.com/2020/08/14/363306_v-zaporozhe-startoval-knizhnyy-festival-toloka-2020-foto
https://reporter-ua.com/2020/08/14/363306_v-zaporozhe-startoval-knizhnyy-festival-toloka-2020-foto
https://tyzhden.ua/Culture/246982
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Соловйов // YourArt : [сайт]. – 2020. – 21 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 28.08.2020. 

https://supportyourart.com/columns/90-flagshtok. 

Про доцільність встановлення 90-метрового флагштока на території 

Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій 

війні» (м. Київ). 

121. У закинутому костелі [Матері Божої у с. Демня] на Миколаївщині 

зіграє виставу [«Pentecost»] львівський Перший [академічний український] театр 

[для дітей та юнацтва] [Електронний ресурс] // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 

18 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.08.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/180820-u-zakinutomu-kosteli-na-mikolayivshchini-

zigraie-vistavu-lvivskiy-pershiy-teatr. 

Про проєкт, що є переможцем конкурсу на надання фінансової підтримки 

на реалізацію заходів у галузі культури на території м. Львова у межах 

святкування Дня Незалежності України; мета заходу – привернути увагу до 

стану збереження пам’ятки. 

122. У Херсоні відбувся «Шафа!Фест» [Електронний ресурс] // ПІК : 

[інтернет-вид.]. – 2020. – 11 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 12.08.2020. 

https://pik.ua/news/url/u-hersoni-vidbuvsja-shafafest. 

Про проведення письменницько-музичного заходу «Шафа!Фест» з нагоди 

Міжнародного дня молоді. 
 

Фінансова діяльність, матеріально-технічне забезпечення 

123. Будиночки Косачів у Колодяжному [Ковельський р-н, Волинська обл.] 

електрифікуватимуть [Електронний ресурс] // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 

2020. – 20 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

25.08.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/159420-holova-volynskoi-oblasnoi-rady-iz-

robochym-vizytom-vidvidala-kolodiazhnenskyi-muzei-lesi-ukrainky. 

Про відвідання головою Волинської ОДА І. Вахович спільно із директором 

Волинського краєзнавчого музею О. Важатко, керуючим справами облради  

Д. Дубняком та головою Колодяжненської ОТГ (Ковельський р-н, Волинська 

обл.) В. Кашиком Літературно-меморіального музею Лесі Українки з метою 

ознайомлення з матеріально-технічним станом закладу та визначення 

необхідного переліку робіт. 

124. Ковальська, Олена. У Львові звичайні книгозбірні перетворюються на 

сучасні медіатеки [Електронний ресурс] / Олена Ковальська // Голос України : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 18 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 18.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/334666. 

Про створення сучасної медіатеки за кошти міського бюджету. 

https://supportyourart.com/columns/90-flagshtok
https://day.kyiv.ua/uk/news/180820-u-zakinutomu-kosteli-na-mikolayivshchini-zigraie-vistavu-lvivskiy-pershiy-teatr
https://day.kyiv.ua/uk/news/180820-u-zakinutomu-kosteli-na-mikolayivshchini-zigraie-vistavu-lvivskiy-pershiy-teatr
https://pik.ua/news/url/u-hersoni-vidbuvsja-shafafest
https://www.volyn.com.ua/news/159420-holova-volynskoi-oblasnoi-rady-iz-robochym-vizytom-vidvidala-kolodiazhnenskyi-muzei-lesi-ukrainky
https://www.volyn.com.ua/news/159420-holova-volynskoi-oblasnoi-rady-iz-robochym-vizytom-vidvidala-kolodiazhnenskyi-muzei-lesi-ukrainky
http://www.golos.com.ua/article/334666
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125. Національний художній музей [м. Київ] закрили на ремонт через обвал 

портика [Електронний ресурс] // Новинарня : [сайт]. – 2020. – 9 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 13.08.2020. 

https://novynarnia.com/2020/08/09/naczionalnyj-hudozhnij-muzej/.1 

126. Поперечна, Дарія. Півмільярда на борги та розвиток: Мінкульт 

[Міністерство культури та інформаційної політики України] відкрив 

держпрограму підтримки [Електронний ресурс] / Дарія Поперечна // Укр. правда : 

[інтернет-вид.]. – 2020. – 6 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 10.08.2020. 

https://life.pravda.com.ua/culture/2020/08/6/241890/. 

Про початок прийому заявок на конкурсну програму «Культура в часи 

кризи: інституційна підтримка» Укр. культурного фонду. 

127. Церковняк, Богдан. Експертність у культурі. Погляд УКФ 

[Електронний ресурс] / Богдан Церковняк // LB.ua: [сайт]. – 2020. – 28 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.08.2020. 

https://lb.ua/culture/2020/08/28/464771_ekspertnist_kulturi_poglyad_ukf.html. 

Допис заступника керівника відділу комунікацій Укр. культурного фонду 

про процедуру експертного відбору. 

128. Чорна, Мілена. Спостереження інсайдера²: як працює УКФ 

Український культурний фонд та як взаємодіє з культурною спадщиною 

[Електронний ресурс] / Мілена Чорна // Prostir.museum : [портал]. – 2020. –  

13 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.08.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/42998. 
 

Правові питання галузі 

129. Данькова, Наталія. Радіостанції хочуть і будуть платити роялті, але це 

має бути справедлива ціна, – представники «Радіокомітету» [Електронний 

ресурс] / Наталія Данькова // Детектор медіа : [інтернет-вид.]. – 2020. – 7 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.08.2020. 

https://detector.media/rinok/article/179428/2020-08-07-radiostantsii-khochut-i-budut-

platiti-royalti-ale-tse-mae-buti-spravedliva-tsina-predstavniki-radiokomitetu/. 

Про позицію радіохолдингів і «Радіокомітету» щодо розмірів авторської 

винагороди за використання музичних творів. 

130. Костенко, Леся. Спонсорство у публічних бібліотеках: законодавче 

регулювання та особливості застосування  / Леся Костенко //  Бібл. форум : 

історія, теорія і практика. – 2020. – № 3. – С. 4–5. 

131. Марусик, Тарас. «Спроби влади ігнорувати Конституцію і мовний 

закон продовжуються» –Тарас Марусик [Електронний ресурс] / Тарас Марусик // 

Радіо Свобода : [сайт]. – 2020. – 5 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 05.08.2020. 

                                                           
1 Див. також: Павліченко, Надія. Загриміло так, що прокинулись... бетонні леви [Електронний ресурс] : через 

обвал портика Національний художній музей України зачинено на невизначений термін / Надія Павліченко // 

День : [інтернет-версія]. 2020. 18 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 18.08.2020.  

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/zagrymilo-tak-shcho-prokynulys-betonni-levy. 

https://novynarnia.com/2020/08/09/naczionalnyj-hudozhnij-muzej/
https://life.pravda.com.ua/culture/2020/08/6/241890/
https://lb.ua/culture/2020/08/28/464771_ekspertnist_kulturi_poglyad_ukf.html
http://prostir.museum/ua/post/42998
https://detector.media/rinok/article/179428/2020-08-07-radiostantsii-khochut-i-budut-platiti-royalti-ale-tse-mae-buti-spravedliva-tsina-predstavniki-radiokomitetu/
https://detector.media/rinok/article/179428/2020-08-07-radiostantsii-khochut-i-budut-platiti-royalti-ale-tse-mae-buti-spravedliva-tsina-predstavniki-radiokomitetu/
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/zagrymilo-tak-shcho-prokynulys-betonni-levy
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https://www.radiosvoboda.org/a/30766474.html. 

Точка зору стосовно розгляду Конституційним Судом України Закону 

України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», 

порушення деякими представниками влади норм цього закону, зокрема 

міністром культури та інформаційної політики України О. Ткаченком у частині 

призначення Уповноваженого із захисту державної мови.  
 

Освіта. Кадри 
Початкова мистецька освіта 

132. І знову перемога!.. // Вінниччина. – 2020. – 19 серп. (№ 34). – С. 7. 

Про перемогу вихованців Бершадської ДМШ ім. Р. Скалецького (Вінницька 

обл.) у ІІІ Міжнародному українсько-болгарському дистанційному багато-

жанровому конкурсі мистецтв Planetstars. 

133. Надєждін, Андрій. [Віртуальний]Вернісаж юної художниці 

[випускниці Дитячої школи мистецтв м. Кропивницького] Ольги Шлапак [«Літо – 

Канікули – Мрії»] триває в [Художньо-меморіальному] музеї Олександра 

Осмьоркіна  [Електронний ресурс] / Андрій Надєждін // Prostir. museum : 

[портал]. – 2020. – 31 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

04.08.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/42972. 

Кадри 

134. Дяченко, Влада. Влада Дяченко: «Столиць не шукала, люблю Херсон 

і рідний музей» [Електронний ресурс] / Влада Дяченко ; спілкувалася  

М. Савченко // Новий день : [інтернет-вид.]. – 2020. – 27 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.08.2020. 

https://newday.kherson.ua/vlada-dyachenko-stolic-ne-shukala-ljublju-herson-i-ridnij-

muzej/. 

Мистецтвознавиця, заступник директора Херсонського обл. худож. 

музею ім. О. Шовкуненка заслужений працівник культури України про своє 

професійне становлення, роботу на посаді та плани. 

135. На Кіровоградщині призначили нових директорів закладів культури 

регіону [Електронний ресурс] // Інформ. портал «Гречка» : [сайт]. – 2020. –  

20 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.08.2020. 

https://gre4ka.info/kultura/60531-na-kirovohradshchyni-pryznachyly-novykh-

dyrektoriv-zakladiv-kultury-rehionu. 

136. Цимбалюк, Поліна. Професійні компетенції бібліотекарів – важливий 

складник успішної бібліотеки / Поліна Цимбалюк //  Бібл. форум: історія, теорія 

і практика. – 2020. – № 3. – С. 34–35. 

Про важливість поліпшення професійної компетентності бібліотечних 

фахівців на прикладі реалізації Вінницькою ОУНБ ім. К. Тімірязєва 

інтелектуально-просвітницького проєкту «На перетині культур». 

 

https://www.radiosvoboda.org/a/30766474.html
http://prostir.museum/ua/post/42972
https://newday.kherson.ua/vlada-dyachenko-stolic-ne-shukala-ljublju-herson-i-ridnij-muzej/
https://newday.kherson.ua/vlada-dyachenko-stolic-ne-shukala-ljublju-herson-i-ridnij-muzej/
https://gre4ka.info/kultura/60531-na-kirovohradshchyni-pryznachyly-novykh-dyrektoriv-zakladiv-kultury-rehionu
https://gre4ka.info/kultura/60531-na-kirovohradshchyni-pryznachyly-novykh-dyrektoriv-zakladiv-kultury-rehionu
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНЦТВО 

137. В Іспанії [м. Мадриді] на честь Лесі Українки відкрили площу 

[Електронний ресурс] // Газ. по-українськи :  [інтернет-версія].– 2020. – 6 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.08.2020. 

https://gazeta.ua/articles/culture/_v-ispaniyi-na-chest-lesi-ukrayinki-vidkrili-

ploschu/977838. 

138. Хорощак, Катерина. Україна припиняє культурне співробітництво з 

Росією – рішення уряду [Електронний ресурс] : Україна вийшла з Ради з 

культурного співробітництва держав – учасниць Співдружності Незалежних 

Держав/ Катерина Хорощак // Укр. правда : [інтернет-вид.]. – 2020. – 12 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 13.08.2020. 

https://life.pravda.com.ua/culture/2020/08/12/241956/. 

139. Чижевський, Роберт. Роберт Чижевський: «Разом Польща й Україна 

могли б досягти того, щоб їхній голос почули» [Електронний ресурс] / Роберт 

Чижевський ; [розмовляла] Г. Трегуб // Укр. тиждень : [інтернет-версія]. – 2020. – 2 

серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.08.2020. 

https://tyzhden.ua/Culture/245930. 

Новопризначений директор Польського Інституту у Києві про 

конструювання історичної пам’яті й можливості порозуміння між поляками 

та українцями, публічну дипломатію, а також роль гуманітаріїв у 

державотворенні. 
 

Міжнародні фестивалі, конкурси, свята,  

дні культури, конференції, конгреси, міждисциплінарні проєкти 

140. Міжнародний поетичний фестиваль MeridianCzernowitz оголосив 

цьогорічних учасників [Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 

2020. – 4 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 

05.08.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/mizhnarodnyj-poetychnyj-festyval-meridian-

czernowitz-oholosyv-tsohorichnykh-uchasnykiv/.1 

141. Шот, Микола. [ХХІ Міжнародний] фестиваль «Дзвони Лемківщини» 

[урочище Бичова, Тернопільська обл.] відбувся в онлайн-режимі  [Електронний 

ресурс] / Микола Шот // Уряд. кур’єр : [інтернет-версія]. – 2020. – 3 серп. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 04.08.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/festival-dzvoni-lemkivshini-vidbuvsya-v-onlajn-rez/. 

Див. № 93, 95. 
 

                                                           
1 Див. також: Фестиваль Meridian Czernowitz цьогоріч проведуть у новому форматі [Електронний ресурс] // Укр. 

літ. газ. : [інтернет-версія]. 2020. 30 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 31.08.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/festyval-meridian-czernowitz-tsohorich-provedut-u-novomu-formati/. 

https://gazeta.ua/articles/culture/_v-ispaniyi-na-chest-lesi-ukrayinki-vidkrili-ploschu/977838
https://gazeta.ua/articles/culture/_v-ispaniyi-na-chest-lesi-ukrayinki-vidkrili-ploschu/977838
https://life.pravda.com.ua/culture/2020/08/12/241956/
https://tyzhden.ua/Culture/245930
https://ukurier.gov.ua/uk/news/festival-dzvoni-lemkivshini-vidbuvsya-v-onlajn-rez/
https://litgazeta.com.ua/news/festyval-meridian-czernowitz-tsohorich-provedut-u-novomu-formati/
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НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. АМАТОРСТВО 

142. Нетребенко, Владислава. Культура на Лисянщині за залишковим 

принципом [Електронний ресурс] / Владислава Нетребенко ; [записав]  

О. Щербатюк // Вісті Черкащини : [сайт]. – 2020. – 23 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.08.2020. 

https://viche.ck.ua/lisyanshhina/kultura-na-lysyanshhyni-za-zalyshkovym-

prynczypom/. 

Виконувачка обов’язків директора Лисянського районного БК (Черкаська 

обл.) про роботу та проблеми закладу. 

Фольклор 

143. Порох, Марія. Духовні скарби гуцулів / Марія Порох // Галичина. – 

2020. – 31 лип.–6 серп. (№ 28). – С. 11. 

Про вихід у світ книги письменниці, журналістки, дослідниці А. Григорук 

«Етнологія Гуцульщини: фольклор і обрядовість» (вид-во «Растр-7», м. Львів, 

2020). 

 

Творчі звіти, конкурси, фестивалі, свята мистецтв 

144. Жук, Ольга. Нацвідбір на дитяче «Євробачення»: як проходить 

конкурс і чому виник скандал [Електронний ресурс] / Ольга Жук // Детектор 

медіа : [інтернет-вид.]. – 2020. – 27 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 28.08.2020. 

https://stv.detector.media/kontent/resonans/natsvidbir_na_dityache_evrobachennya_y

ak_prokhodit_konkurs_i_chomu_vinik_skandal/.1 

145. Копач, Софія. 3 Гран-прі, 3 «золота» та 2 «срібла» вибороли 

вінницькі танцівники [колектив AlphaDanceStars] на [відкритому] фестивалі 

[талантів] «Акерманські зірки» в Одесі [Електронний ресурс] / Софія Копач // 

33-й канал : [сайт]. – 2020. – 26 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 12.08.2020. 

https://33kanal.com/news/97854.html. 

Див. № 169. 

 
III Фестиваль народних ремесел «Крутий заміс» 

у с. Мельники (Чигиринський р-н, Черкаська обл.)2 

146. Романча, Юрій. «Крутий заміс» зібрав однодумців [Електронний 

ресурс] / Юрій Романча, Олександр Воскобойнік, Тетяна Волочай ; [інтерв’ю 

записала]  
                                                           
1 Див. також:Петрова, Інна. Дитяче Євробачення – 2020: 12-річного українця  [М. Ткачука] відсторонили від участі у 

Нацвідборі [Електронний ресурс] / Інна Петрова // Сьогодні : [інтернет-версія]. 2020. 18 серп. Назва з екрана. Текст.і граф. 

дані. Дата звернення: 19.08.2020.  

https://www.segodnya.ua/ua/lifestyle/showbiz/detskoe-evrovidenie-2020-12-letnego-ukrainca-otstranili-ot-uchastiya-v-nacotbore-

1471097.html. 
2Див. також:Фестиваль із душею. У Холодному Яру втретє відбувся «Крутий заміс» (Фоторепортаж) [Електронний ресурс] // 

Вісті Черкащини : [сайт]. 2020. 4 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 05.08.2020.https://viche.ck.ua/region/-

festyval-iz-dusheyu-u-holodnomu-yaru-vtretye-vidbuvsya-krutyj-zamis-fotoreportazh/. 

https://viche.ck.ua/lisyanshhina/kultura-na-lysyanshhyni-za-zalyshkovym-prynczypom/
https://viche.ck.ua/lisyanshhina/kultura-na-lysyanshhyni-za-zalyshkovym-prynczypom/
https://stv.detector.media/kontent/resonans/natsvidbir_na_dityache_evrobachennya_yak_prokhodit_konkurs_i_chomu_vinik_skandal/
https://stv.detector.media/kontent/resonans/natsvidbir_na_dityache_evrobachennya_yak_prokhodit_konkurs_i_chomu_vinik_skandal/
https://33kanal.com/news/97854.html
https://www.segodnya.ua/ua/lifestyle/showbiz/detskoe-evrovidenie-2020-12-letnego-ukrainca-otstranili-ot-uchastiya-v-nacotbore-1471097.html
https://www.segodnya.ua/ua/lifestyle/showbiz/detskoe-evrovidenie-2020-12-letnego-ukrainca-otstranili-ot-uchastiya-v-nacotbore-1471097.html
https://viche.ck.ua/region/festyval-iz-dusheyu-u-holodnomu-yaru-vtretye-vidbuvsya-krutyj-zamis-fotoreportazh/
https://viche.ck.ua/region/festyval-iz-dusheyu-u-holodnomu-yaru-vtretye-vidbuvsya-krutyj-zamis-fotoreportazh/
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Л. Соколовська // Черкас. край : [портал]. – 2020. – 5 серп. –  Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.08.2020. 

http://www.kray.ck.ua/kultura/item/22343-krutiy-zamis-zibrav-

odnodumtsiv#.X0fHNsgza1s. 

Засновник фестивалю про його програму та учасників, а також директор 

підприємства «Урожай» і директорка Благодійного фонду «МХП – Громаді», 

що фінансово підтримують захід, про плани на майбутнє та значення 

фестивалю для розвитку громади. 

147. Житкова, Анна. На Черкащині відгримів всеукраїнський фестиваль 

«Крутий заміс» (Фото. Відео) [Електронний ресурс] / Анна Житкова // ВиЧЕрпно : 

інформ. вид. Черкащини : [сайт]. – 2020. – 3 серп. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 04.08.2020.  

http://vycherpno.ck.ua/na-cherkashhini-vidgrimiv-vseukrayinskij-festival-krutij-

zamis-foto-video/. 

148. Кирей, Роман. У Холодному Яру на Черкащині втретє відбувся 

мистецький фестиваль народних ремесел та забав [Електронний ресурс] / Роман 

Кирей // Уряд. кур’єр : [інтернет-версія]. – 2020. – 3 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 04.08.2020.  

https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-holodnomu-yaru-na-cherkashini-vtretye-vidbuvsya-/ 

 

Міжнародні фестивалі, конкурси, свята, виставки 

149. Актриса з Шостки здобула перемогу на фестивалі в Болгарії 

[Електронний ресурс] // SumyToday : [портал]. – 2020. – 11 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 16.08.2020. 

http://sumy.today/news/culture/7068-aktrysa-z-shostky-zdobula-peremohu-na-

festyvali-v-bolharii.html. 

Про перемогу актриси Шосткінського народного театру (Сумська обл.)  

С. Бондарець у IX Міжнародному шоу-фестивалі талантів ZaГрай Entertainment 

Fest літо – 2020 (Болгарія). 

150. Омелянчук, Інна. У подарунок Україні – рукотворні краєвиди 

[Електронний ресурс] / Інна Омелянчук // Уряд. кур’єр : [інтернет-версія]. – 2020. – 

22 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 25.08.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-podarunok-ukrayini-rukotvorni-krayevidi/. 

 Про хід та учасників першого міжнародного дитячого пленеру «На межі 

можливого» у с. Тайкури (Рівненська обл.). 

151. У Житомирі нагородили переможців [VI Міжнародного молодіжного] 

фестивалю «Пісенний Спас 2020» [ім. В. Шинкарука] [Електронний ресурс] : 

[перелік лауреатів] // Житомир.today : [портал]. – 2020. – 20 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.08.2020. 

http://zhitomir.today/news/culture/u_zhitomiri_nagorodili_peremozhtsiv_festivalyu_

pisenniy_spas_2020_foto-id39400.html. 

152. У Тернополі стартувавонлайн міжнародний фестиваль гончарів [«Не 

святі горшки ліплять»][Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-вид.]. – 

http://www.kray.ck.ua/kultura/item/22343-krutiy-zamis-zibrav-odnodumtsiv#.X0fHNsgza1s
http://www.kray.ck.ua/kultura/item/22343-krutiy-zamis-zibrav-odnodumtsiv#.X0fHNsgza1s
http://vycherpno.ck.ua/na-cherkashhini-vidgrimiv-vseukrayinskij-festival-krutij-zamis-foto-video/
http://vycherpno.ck.ua/na-cherkashhini-vidgrimiv-vseukrayinskij-festival-krutij-zamis-foto-video/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-holodnomu-yaru-na-cherkashini-vtretye-vidbuvsya-/
http://sumy.today/news/culture/7068-aktrysa-z-shostky-zdobula-peremohu-na-festyvali-v-bolharii.html
http://sumy.today/news/culture/7068-aktrysa-z-shostky-zdobula-peremohu-na-festyvali-v-bolharii.html
https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-podarunok-ukrayini-rukotvorni-krayevidi/
http://zhitomir.today/news/culture/u_zhitomiri_nagorodili_peremozhtsiv_festivalyu_pisenniy_spas_2020_foto-id39400.html
http://zhitomir.today/news/culture/u_zhitomiri_nagorodili_peremozhtsiv_festivalyu_pisenniy_spas_2020_foto-id39400.html
http://zhitomir.today/news/culture/u_zhitomiri_nagorodili_peremozhtsiv_festivalyu_pisenniy_spas_2020_foto-id39400.html
http://zhitomir.today/news/culture/u_zhitomiri_nagorodili_peremozhtsiv_festivalyu_pisenniy_spas_2020_foto-id39400.html
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2020. – 31 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

31.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3089359-u-ternopoli-startuvav-

miznarodnij-festival-goncariv.html. 

Див. № 132. 

 

Види і жанри аматорства 
 

Образотворче аматорство та народні художні промисли 

153. Андрійчук, Олена. Ручна вишивка, 48 сторінок та вагою 6 кг.: у 

Новограді-Волинському [(Житомирська обл.) майстриня] Олена Медведєва 

представила книгу Лесі Українки «Лісова пісня» (Фото) [Електронний ресурс] / 

Олена Андрійчук // Житомир.today : [портал]. – 2020. – 6 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.08.2020. 

http://zhitomir.today/news/culture/ruchna_vishivka_48_storinok_ta_vagoyu_pona

d_6_kg_u_novogradi_volinskomu_olena_medvedieva_predstavila-id39157.html. 

154. Данилець, Олександр. Відродження решетилівської імперії 

[Електронний ресурс] / Олександр Данилець // Уряд. кур’єр : [інтернет-версія].  – 

2020. – 20 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

20.08.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vidrodzhennya-reshetilivskoyi-imperiyi/. 

Про відродження народних промислів у м. Решетилівці (Полтавська обл.) 

та підготовчу роботу до внесення вишивки білим по білому та рослинного 

килимарствадо Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. 

155. Коцан, Василь. Кукурудзоплетіння у Вишкові має давнє коріння, як і 

ткацтво та інші ремесла Електронний ресурс / Василь Коцан // Новини 

Закарпаття : інтернет-версія. – 2020. – 8 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 09.08.2020. 

http://novzak.uz.ua/news/kukurudzopletinnya-u-vyshkovi-maye-davnye-korinnya-

yak-i-tkatstvo-ta-inshi-remesla/. 

Про традиційні ремесла та промисли у смт Вишково (Хустський р-н),  

їх дослідження науковцями Закарпатського музею народної архітектури та 

побуту (м. Ужгород) у рамках проєкту «Культурні зв’язки – культурна 

мобільність у прикордонному регіоні». 

156. Кузнецова, Ксения. В Глухове появилась деревянная экспозиция 

«Киевская Русь» [Електронний ресурс] / Ксения Кузнецова // Ваш шанс : 

общественно-деловой еженедельник : [інтернет-версія]. – 2020. – 22 июля (№ 29). – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 24.07.2020. 

http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=79357&in=801. 

Про підсумки III Всеукраїнського пленеру з художньої обробки деревини в 

Нац. заповіднику «Глухів» (Сумська обл.). 

157. Недільський, Василь. Поетичний всесвіт ліг на полотно артбука 

[Електронний ресурс] : відома рівненська майстриня Олена Медведєва створила 

новий унікальний артбук – вишитий збірник поезій української вокалістки 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3089359-u-ternopoli-startuvav-miznarodnij-festival-goncariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3089359-u-ternopoli-startuvav-miznarodnij-festival-goncariv.html
http://zhitomir.today/news/culture/ruchna_vishivka_48_storinok_ta_vagoyu_ponad_6_kg_u_novogradi_volinskomu_olena_medvedieva_predstavila-id39157.html
http://zhitomir.today/news/culture/ruchna_vishivka_48_storinok_ta_vagoyu_ponad_6_kg_u_novogradi_volinskomu_olena_medvedieva_predstavila-id39157.html
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vidrodzhennya-reshetilivskoyi-imperiyi/
http://novzak.uz.ua/news/kukurudzopletinnya-u-vyshkovi-maye-davnye-korinnya-yak-i-tkatstvo-ta-inshi-remesla/
http://novzak.uz.ua/news/kukurudzopletinnya-u-vyshkovi-maye-davnye-korinnya-yak-i-tkatstvo-ta-inshi-remesla/
http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=79357&in=801
https://wz.lviv.ua/news/417988-poetychnyi-vsesvit-lih-na-polotno-art-buka
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Анастасії Лавриненко з Херсона / Василь Недільський // Високий Замок : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 7 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 10.08.2020. 

https://wz.lviv.ua/news/417988-poetychnyi-vsesvit-lih-na-polotno-art-buka. 

Див. № 150, 152. 
 

Виставки 

158. В областном центре культуры и искусства открылась выставка 

вышивки [Електронний ресурс] // Веч. Харьков : [інтернет-версія]. – 2020. –  

26 авг. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.08.2020. 

https://vecherniy.kharkov.ua/news/173192/. 

Персональна виставка «Полотняні письмена» майстрині Л. Бугар у 

Харківському обл. центрі культури та мистецтва. 

159. Марченко, Марина. Інтарсії Анатолія Обельця [Електронний ресурс] / 

Марина Марченко // Prostir.museum : [портал]. – 2020. – 11 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.08.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/42982. 

Про відкриття виставки «Дерево мого життя» майстра  з художньої 

обробки деревини А. Обельця в Нац. музеї укр. народного декоративного 

мистецтва (м. Київ).  

160. Сайковский, Александр. «Переполняющее чувство любви». В 

Николаеве открылась выставка живописи Татьяны Рябенко [Електронний 

ресурс] / Александр Сайковский // Веч. Николаев : [інтернет-версія]. – 2020. –  

5 авг. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.08.2020. 

https://vn.mk.ua/perepolnyayushhee-chuvstvo-lyubvi-v-nikolaeve-otkrylas-vystavka-

zhivopisi-tatyany-ryabenko/. 

Див. № 63, 66, 133, 186. 

Персоналії 

161. Калюжко, Соломія. Легенда гончарного круга відома далеко за 

межами України [Електронний ресурс] / Соломія Калюжко // 33-й канал : [сайт]. – 

2020. – 16 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

17.08.2020. 

https://33kanal.com/news/100032.html. 

Про творчість майстрині гончарного мистецтва з.м.н.тв. України  

Ф. Міщенко з с. Новоселівка (Гайсинський р-н, Вінницька обл.). 

162. Володимирова, Віталіна. Унікальні вироби з дерева створює вчитель 

із Вінниччини [Електронний ресурс] / Віталіна Володимирова // 33-й канал : 

[сайт]. – 2020. – 15 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

17.08.2020. 

https://33kanal.com/news/100028.html. 

Творчий портрет різьбяра С. Лопушана із с. Сестринівка (Козятинський 

р-н, Вінницька обл.). 

https://wz.lviv.ua/news/417988-poetychnyi-vsesvit-lih-na-polotno-art-buka
https://vecherniy.kharkov.ua/news/173192/
http://prostir.museum/ua/post/42982
https://vn.mk.ua/perepolnyayushhee-chuvstvo-lyubvi-v-nikolaeve-otkrylas-vystavka-zhivopisi-tatyany-ryabenko/
https://vn.mk.ua/perepolnyayushhee-chuvstvo-lyubvi-v-nikolaeve-otkrylas-vystavka-zhivopisi-tatyany-ryabenko/
https://33kanal.com/news/100032.html
https://33kanal.com/news/100028.html
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163. Життя наче килим [Електронний ресурс] //  Слово Просвіти : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 20–26 серп. (№ 34). – С. 13. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 29.08.2020. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/34-1086-20-26-serpnia-

2020.pdf. 

Про творчість майстрині-килимарниці  В. Китайгородської з с. Нагоряни 

(Кельменецький р-н, Чернівецька обл.). 

164. Кравчук, Ірина. «Політиків не ліплю – не надихають!» – волинянка 

створює «живі» ляльки [Електронний ресурс] / Ірина Кравчук // Волинь-нова : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 3 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення : 03.08.2020.  

https://www.volyn.com.ua/news/157812-politykiv-ne-lipliu-ne-nadykhaiut. 

Творчий портрет лялькарки І. Ломакіної з м. Володимира-Волинського 

(Волинська обл.). 

165. Кравчук, Наталія. Український Фаберже отримав світове 

визнання![Електронний ресурс] : але є людина, яка перевершила легендарного 

маестро. Це волинянин Анатолій Бойко  : про творчість різьбяра / Наталія 

Кравчук // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2020. – 5 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.08.2020. 

https://wz.lviv.ua/article/417837-ukrainskyi-faberzhe-otrymav-svitove-vyznannia. 

166. Сегеда, Юрій. Виплітають диво із лози [Електронний ресурс] / Юрій 

Сегеда // Вінниччина : [сайт]. – 2020. – 12 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 12.08.2020. 

http://vinnichina.info/2020/08/12/виплітають-диво-із-лози/. 

Про майстрів із лозоплетіння В. і Н. Ігушевих із с. Гущинці (Калинівський 

р-н,  Вінницька обл.). 
 

Музичне аматорство 

167. Рудковська, Людмила. «Журавлик» – 40 років творчих злетів 

[Електронний ресурс] / Людмила Рудковська // Поділ. вісті : [інтернет-версія]. – 

2020. – 27серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

02.09.2020. 

http://pvisti.info/culture/6525-zhuravlyk-40-rokiv-tvorchykh-zletiv. 

Про творчі здобутки Кам’янець-Подільської народної дитячо-юнацької 

хорової капели «Журавлик» (Хмельницька обл.) під керівництвом з.п.к. України  

І. Нетечі. До 40-річчя від часу створення колективу. 

168. Садомська, Леся. Їх об’єднала любов до пісні [Електронний ресурс] / 

Леся Садомська // Поділ. вісті : [інтернет-версія]. – 2020. – 30 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 04.08.2020. 

http://pvisti.info/culture/6420-yikh-obiednala-liubov-do-pisni. 

Про призера Нац. чемпіонату України з фольклору EUROFOLK – народний 

аматорський вокальний колектив «Бужанка» із с. Головчинці Меджибізької ОТГ 

(Хмельницька обл.). 

Див. № 144, 151. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/34-1086-20-26-serpnia-2020.pdf
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/34-1086-20-26-serpnia-2020.pdf
https://www.volyn.com.ua/news/157812-politykiv-ne-lipliu-ne-nadykhaiut
https://wz.lviv.ua/article/417837-ukrainskyi-faberzhe-otrymav-svitove-vyznannia
https://wz.lviv.ua/article/417837-ukrainskyi-faberzhe-otrymav-svitove-vyznannia
https://wz.lviv.ua/article/417837-ukrainskyi-faberzhe-otrymav-svitove-vyznannia
http://vinnichina.info/2020/08/12/виплітають-диво-із-лози/
http://pvisti.info/culture/6525-zhuravlyk-40-rokiv-tvorchykh-zletiv
http://pvisti.info/culture/6420-yikh-obiednala-liubov-do-pisni
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Персоналії 

169. Волкова, Ганна. Як син американського мільйонера став українським 

кобзарем [Електронний ресурс] // Ганна Волкова // Укрінформ : [інтернет-вид.]. – 

2020. – 4 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

05.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3074802-ak-sin-amerikanskogo-miljonera-

stav-ukrainskim-kobzarem.html. 

Про життя та творчу діяльність кобзаря, майстра музичних 

інструментів Ю. Фединського, зокрема проведення етнофестивалю «Древо 

кобзарського роду» у с. Крячківка (Пирятинський р-н, Полтавська обл.). 

 

Театральне аматорство 

Див. № 108, 149. 
 

Хореографічне аматорство 

Див. № 145. 

Фото-, кіноаматорство 

Див. № 64, 70, 71. 
 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ЧИТАННЯ 

170. Ганжа, Олена. Книга та бібліотека у сучасному суспільстві: роздуми 

фахівця / Олена Ганжа //  Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 3. – 

С. 2–3. 

Про роль книги та бібліотеки у сучасному суспільстві, причини зменшення 

кількості користувачів і шляхи вирішення деяких бібліотечних проблем. 

171. Тьомін, Ігор. Дніпропетровщина: Безплатно навчать цифрової 

грамотності [Електронний ресурс] / Ігор Тьомін // Голос України : [інтернет-

версія]. – 2020. – 27 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

28.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/334994. 

Про започаткування Міністерством цифрової трансформації України в 

партнерстві з Укр. бібліотечною асоціацією та за підтримки швейцарсько-

української Програми EGAP проєкту з цифрової грамотності «Дія. Цифрова 

освіта» та його реалізацію в бібліотеках Дніпропетровської обл. 

Див. № 136, 218. 
 

Історія бібліотечної справи в Україні 

172. Боброва, Марина. Перший бібліотекар університетської книгозбірні 

[Електронний ресурс] / Марина Боброва, Ірина Кононенко //  Бібл. вісн. : 

[інтернет-версія]. – 2020. – № 3. – С. 18–22. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 30.08.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3074802-ak-sin-amerikanskogo-miljonera-stav-ukrainskim-kobzarem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3074802-ak-sin-amerikanskogo-miljonera-stav-ukrainskim-kobzarem.html
http://www.golos.com.ua/article/334994
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http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=-

&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S

21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_6 

Про історію заснування бібліотеки Імператорського Харківського 

університету, початок формування її книжкового фонду та діяльність першого 

бібліотекаря книгозбірні Я. Беленаде Баллю (1753–1815). 

173. Соколов, Віктор. Становлення та розвиток провідних публічних 

бібліотек губернських міст в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.: особливості 

еволюції губернських бібліотек / Віктор Соколов //  Бібл. форум : історія, теорія 

і практика. – 2020. – № 1. – С. 45–52; № 2. – С. 39–46; № 3. – С. 42–50. 

 

Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи 

174. Лискова, Катерина. «Вікно в Америку» – простір можливостей: проєкт 

співпраці Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В. Н. Каразіна і 

Посольства США в Україні [Електронний ресурс] / Катерина Лискова //  Бібл. 

вісн. : [інтернет-версія]. – 2020. – № 3. – С. 48–49. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 30.08.2020. 

http://bv.nbuv.gov.ua/cgi- bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=bv&S21-

STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0

&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/202. 

175. Павловська, Марія. Професійні контакти бібліотекарів Кракова, 

Катовіце Польща, Харкова: соціокультурний аспект [Електронний ресурс] / 

Марія Павловська //  Бібл. вісн. : [інтернет-версія]. – 2020. – № 3. – С. 50–54. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.08.2020. 

http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=bv&S21-

STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0

&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/202. 

Про співпрацю університетських бібліотек у рамках українсько-польських 

бібліотечних угод. 
 

Робота бібліотек інших країн 

176. Бояринова, Оксана. Переосмислення бібліотек: данський досвід  / 

Оксана Бояринова //  Бібл. форум : історія, теорія і практика. – 2020. – № 3. –  

С. 36–38. 

177. Скаченко, Олена. Використання гейміфікації у бібліотеках: огляд 

зарубіжних видань / Олена Скаченко //  Бібл. форум : історія, теорія і практика.  

– 2020. – № 3. – С. 39 – 41. 

Огляд зарубіжних видань про теорію, історію та практичний досвід 

використання ігрових елементів і дизайну у роботі бібліотек. 

 

http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_6
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_6
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_6
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-%20bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=bv&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/202
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-%20bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=bv&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/202
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-%20bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=bv&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/202
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=bv&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/202
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=bv&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/202
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=bv&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/202
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Організація та управління в галузі бібліотечної справи 

178. У Києві планують створити Нову бібліотеку Софії [Електронний 

ресурс] // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2020. – 3 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 04.08.2020. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-kyyevi-planuyut-stvoryty-novu-biblioteku-sofii. 

Про плани створення бібліотеки зусиллями усіх церков та релігійних 

організацій, а також  науковців та фахівців, оприлюднені міністром культури 

та інформаційної політики України О. Ткаченком. 

 
Мережа та типи бібліотек 

Наукові бібліотеки 

179. Чегринець, Марія. У моїй бібліотеці життя вирує… / Марія Чегринець //  

Бібл. форум : історія, теорія і практика. – 2020. – № 3. – С. 59–61. 

Про діяльність Харківської держ. наукової бібліотеки ім. В. Короленка. 

 
Обласні універсальні наукові бібліотеки 

180. Мальована, Алла. «Поетичний бібліопростір А+» у мандрах / Алла 

Мальована //  Бібл. форум : історія, теорія і практика. – 2020. – № 3. – С. 26–27. 

Про реалізацію проєкту «Мандрівний поетичний бібліопростір А+» 

Чернігівською ОУНБ ім. В. Короленка за підтримки Укр. культурного фонду в 

рамках програми «Н.О.Р.Д.». 

Див. № 63. 
 

Публічні бібліотеки. Централізовані бібліотечні системи 

181. Мельник, Ірина. Ірина Мельник: Потрібність бібліотеки у кожній 

громаді – однозначна…[Електронний ресурс] / Ірина Мельник ; [розмовляла]  

І. Лазоришин// Галичина : [інтернет-версія]. – 2020. – 10 серп. – Назва з екрана. 

– Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.08.2020. 

https://galychyna.if.ua/analytic/irina-melnik-potribnist-biblioteki-u-kozhniy-gromadi-

odnoznachna/. 

Директор Тисменицької ЦБС (Івано-Франківська обл.) про роль бібліотек 

у житті громади, реалізовані проєкти, поповнення фондів. 

182. Сокальська, Юлія. Бібліотека під відкритим небом / Юлія Сокальська // 

Житомирщина. – 2020. – 4 серп. (№ 50). – С. 9. 

Про проєкт «Літня бібліотека» Житомирської ЦБС.  

Див. № 4, 69, 130. 
Міські бібліотеки 

183. Зіневич, Людмила. Слово, мова, книга [Електронний ресурс] / 

Людмила Зіневич ; спілкувався П. Антоненко // Слово Просвіти : [інтернет-

версія]. – 2020. – 13–19 серп. (№ 33). – С. 11. – Назва з екрана. – Текст.і граф. 

дані. – Дата звернення: 19.08.2020. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/33-1085-13-19-serpnia-

2020.pdf. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-kyyevi-planuyut-stvoryty-novu-biblioteku-sofii
https://galychyna.if.ua/analytic/irina-melnik-potribnist-biblioteki-u-kozhniy-gromadi-odnoznachna/
https://galychyna.if.ua/analytic/irina-melnik-potribnist-biblioteki-u-kozhniy-gromadi-odnoznachna/
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/33-1085-13-19-serpnia-2020.pdf
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/33-1085-13-19-serpnia-2020.pdf
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Директор Чернігівської центральної міської бібліотеки ім.  

М. Коцюбинського про організацію безкоштовних курсів із української мови, 

культурно-мистецьку діяльність бібліотеки, її  фонди та плани роботи. 

Див. № 67, 119, 124, 208. 
Бібліотеки для дітей та юнацтва 

184. Кісельова, Олена. Бібліотека для молоді: формати, неформати, 

платформи можливостей : [про семінар-практикум у Кіровоградській обласній 

бібліотеці для юнацтва ім. Є. Маланюка] / Олена Кісельова //  Бібл. форум : 

історія, теорія і практика.– 2020. – № 3. – С. 28–29. 

185. Лавреньовка провела цікавий екскурс в минуле [Електронний ресурс] // 

Херсонщина за день : [інтернет-вид.]. – 2020. – 17 серп. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 18.08.2020. 

http://ksza.ks.ua/news/society/89821-lavrenovka-provela-ckaviy-ekskurs-v-mi 

nule.html. 

Тематична зустріч «Джон Говард – людина-легенда XVІІІ століття» у 

Херсонській обл. бібліотеці для юнацтва ім. Б. Лавреньова, присвячена відомому 

філантропу, реформатору і благодійнику. 

186. У Лавреньовці відкрилась виставка живопису [Електронний ресурс] / 

[Херсонська обласна рада] // Херсонщина за день : [інтернет-вид.]. – 2020. –  

28 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.08.2020. 

http://ksza.ks.ua/news/society/89511-u-lavrenovc-vdkrilas-vistavka-zhivopisu.html. 

Виставка живопису художниці О. Шапко у відділі мистецтв Херсонської 

обл. бібліотеки для юнацтва ім. Б. Лавреньова. Організатор – син художниці, 

скульптор Ю. Шапко. До 100-річчя від дня народження мисткині. 
Інші види бібліотек 

187. Журавльова, Ірина. Інформаційний простір у сучасній 

університетській бібліотеці [Електронний ресурс] / Ірина Журавльова //  Бібл. 

вісн. : [інтернет-версія]. – 2020. – № 3. – С. 3–9. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 30.08.2020. 

http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-

bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20

&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=

bv_2020_3_3. 

Про діяльність Центральної наукової бібліотеки Харківського нац. 

університету ім. В. Каразіна. До 215-річчя від часу створення бібліотеки. 

Див. № 174, 175, 183, 191–194. 
 

Основні напрями діяльності бібліотек 

Організація обслуговування користувачів 

188. Давидова, Алла. Формування навичок та вмінь з інформаційної 

грамотності у користувачів Центральної наукової бібліотеки Харківського 

національного університету імені В. Н.  Каразіна [Електронний ресурс] / Алла 

http://ksza.ks.ua/news/society/89821-lavrenovka-provela-ckaviy-ekskurs-v-mi%20nule.html
http://ksza.ks.ua/news/society/89821-lavrenovka-provela-ckaviy-ekskurs-v-mi%20nule.html
http://ksza.ks.ua/news/society/89511-u-lavrenovc-vdkrilas-vistavka-zhivopisu.html
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_3
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_3
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_3
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_3
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Давидова,  Геннадій Штан //  Бібл. вісн. : [інтернет-версія]. – 2020. – № 3. –  

С. 33–38. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.08.2020. 

http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-in/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=-

&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S

21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_9. 
 

Формування бібліотечних фондів  

(комплектування, обробка, збереження) 

189. Гужва, Алла. Стратегії комплектування: виклики цифрової доби 

[Електронний ресурс] / Алла Гужва //  Бібл. вісн. : [інтернет-версія]. – 2020. –  

№ 3. – С. 10–13. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

30.08.2020. 

http://bv.nbuv.gov.ua/cgi- bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=-

&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S

21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_4. 

 Про проблеми комплектування фондів університетських бібліотек в 

умовах переходу на цифрові медіа. Досвід роботи Центральної наукової 

бібліотеки Харківського нац. університету ім. В. Каразіна. 

190. Матвєєва, Нінель. Як зберегти бібліотечний фонд: юридичний, 

моральний та адміністративний аспекти  / Нінель Матвєєва //  Бібл. форум : 

історія, теорія і практика. – 2020. – № 3. – С. 18–20.  

191. Мохонько, Валентина. Спадщина [літературознавця, мовознавця, 

поета, перекладача, суспільно-політичного діяча] Івана Світличного [1929–1992] 

у фондах Центральної наукової бібліотеки Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна [Електронний ресурс] / Валентина Мохонько //  

Бібл. вісн. : [інтернет-версія]. – 2020. – № 3. – С. 29–32. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 30.08.2020. 

http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z-

21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=

S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_8. 

Див. № 193. 

Інформаційні технології в бібліотеках 

192. Бабічева, Олена. «Електронний архів періодичних видань 

Karazin.Back2News”: перший досвід створення відкритих повнотекстових 

ресурсів у вітчизняних бібліотеках [Електронний ресурс] / Олена Бабічева //  

Бібл. вісн. : [інтернет-версія]. – 2020. – № 3. – С. 14–17. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 30.08.2020. 

http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&-

Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM

=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_5. 

Досвід роботи Центральної наукової бібліотеки Харківського нац. 

університету ім. В. Каразіна. 

193. Кузнєцов, Олександр. Автоматизація процесу створення 

бібліографічних описів документів з фіксованим розташуванням 

http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-in/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_9
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-in/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_9
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-in/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_9
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-%20bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv%1f&Z21ID=%1f&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_4
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-%20bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv%1f&Z21ID=%1f&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_4
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-%20bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv%1f&Z21ID=%1f&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_4
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_8
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_8
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_8
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_5
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_5
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_3_5
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бібліографічних даних для каталогізації [у Державній науково-технічній 

бібліотеці України, м. Київ] / Олександр Кузнєцов //  Бібл. форум : історія, теорія 

і практика. – 2020. – № 3. – С. 15–17. 

194. Матвейко, Ігор. Електронні сервіси [Науково-технічної] бібліотеки 

[Національного університету «Львівська політехніка»] для забезпечення 

наукового та навчального процесу  / Ігор Матвейко //  Бібл. форум : історія, теорія 

і практика. – 2020. – № 3. – С. 12–14.  

 

Бібліографія, бібліографознавство 

195. Полякова, Юліанна. Співраця бібліотекарів з видавництвами, 

авторами [Електронний ресурс] / Юліанна Полякова //  Бібл. вісн. : [інтернет-

версія]. – 2020. –№ 3. – С. 39–41. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 30.08.2020. 

http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=-

bv&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21

P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595

/202. 

Про співпрацю фахівців науково-бібліографічного відділу Центральної 

наукової бібліотеки Харківського нац. університету ім. В.  Каразіна з 

видавництвами та авторами під час підготовки до друку наукової, науково-

популярної, довідкової літератури. 
 

Читання 

196. Гонченко, Тетяна. «Почніть читати книжки, і дитина братиме з вас 

приклад»: як і навіщо зацікавлювати дітей літературою [Електронний ресурс] / 

Тетяна Гонченко // Укр. правда : [інтернет-вид.]. – 2020. – 9 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 10.08.2020. 

https://life.pravda.com.ua/culture/2020/08/9/241858/. 

197. Netflix для паперових книг. В Україні запустили перший бібліотечний 

сервіс BookBox [Електронний ресурс] // Новое время : [інтернет-версія]. – 2020. 

– 26 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.08.2020. 

https://nv.ua/ukr/style/kultura/v-ukrajini-zapustili-netflix-dlya-knizhok-book-box-

novini-ukrajini-50108416.html. 

198. «Фронтера: нові світи». У Луцьку [організатори Міжнародного 

літературного фестивалю «Фронтера» за підтримки Українського інституту 

книги] створюватимуть якісний відеоконтент для дітей [Електронний ресурс] : 

[про створення відеороликів з метою популяризації читання] // Волин. новини : 

інформ. агентство : [сайт]. – 2020. – 29 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. 

– Дата звернення : 01.08.2020. 

https://www.volynnews.com/news/all/frontera-novi-svity-u-lutsku-stvoriuvatymut-

iakisnyy-videokontent-dlia-ditey/. 
 

http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=%1fbv&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/202
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=%1fbv&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/202
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=%1fbv&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/202
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=bv&P21DBN=%1fbv&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595/202
https://life.pravda.com.ua/culture/2020/08/9/241858/
https://nv.ua/ukr/style/kultura/v-ukrajini-zapustili-netflix-dlya-knizhok-book-box-novini-ukrajini-50108416.html
https://nv.ua/ukr/style/kultura/v-ukrajini-zapustili-netflix-dlya-knizhok-book-box-novini-ukrajini-50108416.html
https://www.volynnews.com/news/all/frontera-novi-svity-u-lutsku-stvoriuvatymut-iakisnyy-videokontent-dlia-ditey/
https://www.volynnews.com/news/all/frontera-novi-svity-u-lutsku-stvoriuvatymut-iakisnyy-videokontent-dlia-ditey/
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ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. КНИГОЗНАВСТВО. КНИГОВИДАВНИЧА 

СПРАВА 

199. Видавництво «Родовід» розпочало проєкт [«Нарбут ХХІ»], 

присвячений творчості [художника-графіка] Георгія Нарбута [1886–

1920][Електронний ресурс] // YourArt : [інтернет-журн.]. – 2020. – 1 серп. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.08.2020. 

https://supportyourart.com/news/vydavnytstvo-rodovid-rozpochalo-proyekt-

prysvyachenyy-tvorchosti-heorhiya-narbuta. 

200. Видавці представили понад 550 книжок на «Вітрині новинок» 

[Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2020. – 19 серп. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.08.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/vydavtsi-predstavyly-ponad-550-knyzhok-na-vitryni-

novynok/. 

 Про онлайн-вітрину «Від Книжкового арсеналу до Book Forum», 

представлену культурно-видавничим проєктом Читомо (chytomo.com).  

201. Домаранський, Андрій. Андрій Домаранський: «Книгарні здатні 

певною мірою впливати на формування смаків читачів; відповідальна держава 

також має бути неабияк зацікавлена в цьому» [Електронний ресурс] : [інтерв’ю] // 

Укр. тиждень : [інтернет-версія]. – 2020. – 29 серп. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 31.08.2020. 

https://tyzhden.ua/Economics/247039. 

Директор із розвитку мережі книгарень «Є» про нагальні проблеми 

книжкового ринку: експансію російських видавництв, виклики дистрибуції та 

необхідність державної підтримки галузі. 

202. Журі книжкової премії «Еспресо. Вибір читачів 2020» обрало трійку 

фіналістів: Софія Андрухович, Оксана Забужко, Сергій Жадан [Електронний 

ресурс] // Укр. літ. газ.  : [інтернет-версія]. – 2020. – 5 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 06.08.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/zhuri-knyzhkovoi-premii-espreso-vybir-chytachiv-

2020-obralo-trijku-finalistiv-sofiia-andrukhovych-oksana-zabuzhko-serhij-zhadan/. 

203. Книжка на сцені: за творами знакових європейських драматургів 

покажуть вистави [Електронний ресурс] // Читомо: культура читання і мистецтво 

книговидання : [портал]. – 2020. – 28 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 28.08.2020. 

https://www.chytomo.com/knyzhka-na-stseni-za-tvoramy-znakovykh-ievropejskykh-

dramaturhiv-pokazhut-vystavy/. 

Про видавничо-театральний проєкт «Книжка на сцені» – частину 

проєкту «Особливі прикмети: 10 бесід про ідентичність» Видавництва Анетти 

Антоненко – з популяризації класичної та сучасної європейської драматургії 

серед читачів, а також поширення її у театральній сфері. 

204. Коваль, Олександра. Що відбувається в Інституті книги, чи ми 

працюємо і що нового [Електронний ресурс] / Олександра Коваль // LB.ua : 

[сайт]. – 2020. –6 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

07.08.2020. 

https://supportyourart.com/news/vydavnytstvo-rodovid-rozpochalo-proyekt-prysvyachenyy-tvorchosti-heorhiya-narbuta
https://supportyourart.com/news/vydavnytstvo-rodovid-rozpochalo-proyekt-prysvyachenyy-tvorchosti-heorhiya-narbuta
https://litgazeta.com.ua/news/vydavtsi-predstavyly-ponad-550-knyzhok-na-vitryni-novynok/
https://litgazeta.com.ua/news/vydavtsi-predstavyly-ponad-550-knyzhok-na-vitryni-novynok/
https://tyzhden.ua/Economics/247039
https://litgazeta.com.ua/news/zhuri-knyzhkovoi-premii-espreso-vybir-chytachiv-2020-obralo-trijku-finalistiv-sofiia-andrukhovych-oksana-zabuzhko-serhij-zhadan/
https://litgazeta.com.ua/news/zhuri-knyzhkovoi-premii-espreso-vybir-chytachiv-2020-obralo-trijku-finalistiv-sofiia-andrukhovych-oksana-zabuzhko-serhij-zhadan/
https://www.chytomo.com/knyzhka-na-stseni-za-tvoramy-znakovykh-ievropejskykh-dramaturhiv-pokazhut-vystavy/
https://www.chytomo.com/knyzhka-na-stseni-za-tvoramy-znakovykh-ievropejskykh-dramaturhiv-pokazhut-vystavy/
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https://lb.ua/blog/oleksandra_koval/463387_shcho_vidbuvaietsya_instituti_knigi_chi.

html. 

Директор Укр. інституту книги про те, хто може отримати гранти, та 

роботу установи. 

205. Савка, Мар’яна. «Українські видавці не звикли довіряти один одному» 

[Електронний ресурс] / Мар’яна Савка; [інтерв’ю вів] О. Онисько // Zaxid. net : 

[інтернет-вид.]. – 2020. – 31 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 03.08.2020. 

https://zaxid.net/ukrayinski_vidavtsi_ne_zvikli_doviryati_odin_odnomu_n1505716. 

Співзасновниця і головний редактор «Видавництва Старого Лева» про 

видавничий бізнес в Україні. 

206. Семена, Микола. Львівська письменниця випустила книгу про 

кримськотатарського народного співця [Електронний ресурс] : київське 

видавництво «Портал» випустило книгу львівської письменниці Анастасії 

Левкової «Ашик Омер» про найвидатнішого кримськотатарського народного 

співця Омера  / Микола Семена // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2020. –  

29 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.08.2020. 

https://wz.lviv.ua/news/417373-lvivska-pysmennytsia-vypustyla-knyhu-pro-

krymskotatarskoho-narodnoho-spivtsia. 

207. Спільні координати [Електронний ресурс] / Олександра Коваль, 

Владислав Кириченко, Юлія Орлова, Мар’яна Савка ; спілкувалася Г. Трегуб // 

Укр. тиждень : [інтернет-версія]. – 2020. – 30 серп. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 31.08.2020. 

https://tyzhden.ua/Economics/247046. 

Директор Укр. інституту книги, засновник мистецької агенції та 

видавництва «Наш формат», генеральний директор видавництва Vivat і 

головний редактор «Видавництва Старого Лева» про необхідність підтримки 

українського книжкового ринку та її можливі формати. 

208. Христова, Наталья. Николаевские этюды на открытках (Фото) 

[Електронний ресурс] / Наталья Христова // Веч. Николаев : [інтернет-версія]. – 

2020. – 5 авг. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.08.2020. 

https://vn.mk.ua/nikolaevskie-etyudy-na-otkrytkah-foto/. 

Про вихід у світ комплекту листівок «Миколаївські етюди» (вид-во «el 

TALISMAN») із пейзажами  художника С. Лунєва та віршами про місто. Проєкт 

реалізовано за підтримки спеціальної міської екологічної програми «Екологічна 

політика» та за участі Центральної міської бібліотеки ім. М. Кропивницького. 

Фестивалі, форуми видавців, книжкові виставки-ярмарки 

209. Львів: На пленер зібралися літератори та барди[Електронний ресурс] // 

Голос України : [інтернет-версія]. – 2020. – 5 серп. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення : 05.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/334165. 

Про книжковий пленер, присвячений проблемам розвитку книговидавничої 

справи, у Держ. історико-культурному заповіднику «Тустань» (с. Урич, 

https://lb.ua/blog/oleksandra_koval/463387_shcho_vidbuvaietsya_instituti_knigi_chi.html
https://lb.ua/blog/oleksandra_koval/463387_shcho_vidbuvaietsya_instituti_knigi_chi.html
https://zaxid.net/ukrayinski_vidavtsi_ne_zvikli_doviryati_odin_odnomu_n1505716
https://wz.lviv.ua/news/417373-lvivska-pysmennytsia-vypustyla-knyhu-pro-krymskotatarskoho-narodnoho-spivtsia
https://wz.lviv.ua/news/417373-lvivska-pysmennytsia-vypustyla-knyhu-pro-krymskotatarskoho-narodnoho-spivtsia
https://wz.lviv.ua/news/417373-lvivska-pysmennytsia-vypustyla-knyhu-pro-krymskotatarskoho-narodnoho-spivtsia
https://wz.lviv.ua/news/417373-lvivska-pysmennytsia-vypustyla-knyhu-pro-krymskotatarskoho-narodnoho-spivtsia
https://tyzhden.ua/Economics/247046
https://vn.mk.ua/nikolaevskie-etyudy-na-otkrytkah-foto/
http://www.golos.com.ua/article/334165
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Сколівський  

р-н, Львівська обл.). 

210. Найкрасивіші книги 2020 року назвали у столиці [Електронний 

ресурс] // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2020. – 14 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.08.2020. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/naykrasyvishi-knyhy-2020-roku-nazvaly-u-stolytsi. 

Про переможців всеукраїнського конкурсу «Найкращий книжковий дизайн 

2020». 

211. Щорічний книжковий ярмарок «Форум видавців у Львові» скасовано 

[Електронний ресурс]: ярмарок мав відбутись онлайн, але не всі видавці 

погодилися на це : про причини скасування заходу// LB.ua : [сайт]. – 2020. –  

19 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.08.2020. 

https://lb.ua/culture/2020/08/19/464198_shchorichniy_knizhkoviy_yarmarok_forum.

html. 

Див. № 118. 
 

Міжнародне співробітництво 

XXIV Одеський міжнародний книжковий фестиваль «Зелена хвиля»  

та XXI Всеукраїнський форум «Українська книга на Одещині» 

212. Арсеньева,  Тина. Это Доброслав, друзья! [Електронний ресурс] / Тина 

Арсеньева // Веч. Одесса : [інтернет-версія]. – 2020. – 13 авг. (№ 84–85). – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 14.08.2020. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/44903.php. 

Про програму перебування учасників Всеукраїнського форуму «Українська 

книга на Одещині» у смт Доброславі (Лиманський р-н, Одеська обл.). 

213. Арсеньєва, Тіна. Хвиля йде, вал гуде… [Електронний ресурс] / Галина 

Марьина // Веч. Одесса : [інтернет-версія]. – 2020. – 6 авг. –Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 06.08.2020. 

http://vo.od.ua/rubrics/tema-dnya/44879.php. 

Аналізується стан книговидавничої  справи  та книгорозповсюдження в 

Україні та важливість проведення фестивалю та форуму. 

214. Клименко, Яна. «Зелена хвиля»: перший книжковий ярмарок офлайн 

у добу COVID-19 [Електронний ресурс] / Яна Клименко // Читомо : культура 

читання і мистецтво книговидання : [портал]. – 2020. –25 серп. – Назва з екрана. 

– Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 29.08.2020. 

https://www.chytomo.com/zelena-khvylia-pershyj-knyzhkovyj-iarmarok-oflajn-u-

dobu-covid-19/. 

Про хід, учасників і підсумки проведення книжкового фестивалю. 

215. Левчук, Валентина. «Зелёная волна» накатывает! [Електронний 

ресурс] / Валентина Левчук // Веч. Одесса : [інтернет-версія]. – 2020. – 4 авг. –

 Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 06.08.2020. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/44857.php. 

Про організаторів, учасників, гостей і програму книжкового фестивалю 

та форуму. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/naykrasyvishi-knyhy-2020-roku-nazvaly-u-stolytsi
https://lb.ua/culture/2020/08/19/464198_shchorichniy_knizhkoviy_yarmarok_forum.html
https://lb.ua/culture/2020/08/19/464198_shchorichniy_knizhkoviy_yarmarok_forum.html
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/44903.php
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/44903.php
http://vo.od.ua/rubrics/tema-dnya/44879.php
https://www.chytomo.com/zelena-khvylia-pershyj-knyzhkovyj-iarmarok-oflajn-u-dobu-covid-19/
https://www.chytomo.com/zelena-khvylia-pershyj-knyzhkovyj-iarmarok-oflajn-u-dobu-covid-19/
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/44857.php
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МУЗЕЙНА СПРАВА. МУЗЕЄЗНАВСТВО. ЗАПОВІДНИКИ 

216. Зеленюк, Віктор. Музей села [Електронний ресурс] /  Віктор Зеленюк 

// Вінниччина : [сайт]. – 2020. – 30 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 12.08.2020. 

http://vinnichina.info/2020/07/30/музей-села/. 

Про створення етнографічного музею у с. Кузьминець (Гайсинський р-н, 

Вінницька обл.). 

217. Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» озвучить територію 

заповідника до 29 вересня [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. Україна : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 14 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 17.08.2020. 

https://zn.ua/CULTURE/memorialnyj-tsentr-kholokosta-babij-jar-ozvuchit-

territoriju-zapovednika-do-29-sentjabrja.html. 

Про створення Меморіальним центром Голокосту «Бабин Яр» спільно з 

Нац. історико-меморіальним заповідником «Бабин Яр» (м. Київ) аудіоінсталяції 

до Дня пам’яті жертв Бабиного Яру. 

218. Меморіальний центр Голокосту передав бібліотекам України понад 

800 книжок [Електронний ресурс] // Літ. Україна : [інтернет-версія]. – 2020. –  

17 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.08.2020. 

https://litukraina.com.ua/2020/08/17/memorialnij-centr-golokostu-peredav-

bibliotekam-ukraini-ponad-800-knizhok/. 

Про передання Меморіальним центром Голокосту «Бабин Яр» (м. Київ) у 

співпраці з Укр. бібліотечною асоціацією нових видань задля підвищення 

обізнаності про Голокост в Україні та світі та про трагедію Бабиного Яру 

зокрема. 

219. Моляр, Євгенія. Про першу експедицію «Музей відкрито на ремонт 

2020» [Електронний ресурс] / Євгенія Моляр // YourArt : [сайт]. – 2020. – 12 серп. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 13.08.2020. 

https://supportyourart.com/columns/muzzy-vidkryto-na-remont-2020. 

220. Сайковский, Александр. С днем рождения, «Dream City»! 

[Електронний ресурс] / Александр Сайковский // Веч. Николаев : [інтернет-

версія]. – 2020. – 5 авг. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

06.08.2020. 

https://vn.mk.ua/s-dnem-rozhdeniya-dream-city/. 

Про святкові заходи з нагоди відкриття в Миколаївському краєзнавчому 

музеї макета міста в мініатюрі «Dream City». 

221. Пошивайло, Олесь. Скарби народної душі [Електронний ресурс] : як 

маленький провінційний музей гончарства в Опішному на Полтавщині став 

міжнародним центром кераміки / Олесь Пошивайло // Уряд. кур’єр : [інтернет-

версія]. – 2020. – 22 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 

25.08.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/skarbi-narodnoyi-dushi/. 

З історії створення та про сьогодення Нац. музею-заповідника 

українського гончарства в Опішному (Зіньківський р-н, Полтавська обл.). 

http://vinnichina.info/2020/07/30/музей-села/
https://zn.ua/CULTURE/memorialnyj-tsentr-kholokosta-babij-jar-ozvuchit-territoriju-zapovednika-do-29-sentjabrja.html
https://zn.ua/CULTURE/memorialnyj-tsentr-kholokosta-babij-jar-ozvuchit-territoriju-zapovednika-do-29-sentjabrja.html
https://litukraina.com.ua/2020/08/17/memorialnij-centr-golokostu-peredav-bibliotekam-ukraini-ponad-800-knizhok/
https://litukraina.com.ua/2020/08/17/memorialnij-centr-golokostu-peredav-bibliotekam-ukraini-ponad-800-knizhok/
https://supportyourart.com/columns/muzzy-vidkryto-na-remont-2020
https://vn.mk.ua/s-dnem-rozhdeniya-dream-city/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/skarbi-narodnoyi-dushi/
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222. У музеї просто неба в Чернівцях провели нічну театралізовану 

екскурсію[Електронний ресурс] // Погляд : [інтернет-вид.]. – 2020. – 3 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.08.2020. 

https://pogliad.ua/news/culture/u-muzeyi-prosto-neba-chernivciv-proveli-nichnu-

teatralizovanu-ekskursiyu-393131. 

Про театралізовану екскурсію «Таємниці старого села» у Чернівецькому 

обл. музеї народної архітектури та побуту. 

223. У Мукачеві презентували новий культурний проєкт «Реміснича 

мануфактура "Паланок"» (Фото)[Електронний ресурс] // Про захід : [інтернет-

вид.]. – 2020. – 13 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

14.08.2020. 

https://prozahid.com/u-mukachevi-prezentuvaly-novyj-kulturnyj-proiekt-remisnycha-

manufaktura-palanok-foto/. 

Про презентацію в Мукачівському історичному музеї (Закарпатська обл.) 

проєкту «Реміснича мануфактура «Паланок» у рамках програми «Культура. 

Туризм. Регіони» Укр. культурного фонду. 

Див. № 10, 23, 30, 53, 54, 56, 61, 134, 155, 156, 209, 262, 193. 
 

Новації в музеях, заповідниках і закладах музейного типу 

224. Гомонюк, Евгений. В Николаевском музее оцифруют 500 экспонатов 

[Електронний ресурс] / Евгений Гомонюк, Лариса Тверитинова, Ольга 

Яблуновская // Веч. Николаев : [інтернет-версія]. – 2020. – 20 июля. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 04.08.2020. 

https://vn.mk.ua/v-nikolaevskom-muzee-otsifruyut-500-eksponatov/. 

Менеджер із комунікації та зв’язків з громадськістю Агентства розвитку  

м. Миколаєва, заст. директора та головний хранитель фондів Миколаївського 

обл. худож. музею ім. В. Верещагіна про хід оцифрування колекції графіки. 

225. До 120-річчя геніальної української художниці музей декоративного 

мистецтва «оживить» її картини [Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-

версія]. – 2020. – 7 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 

08.08.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/do-120-richchia-henialnoi-ukrainskoi-khudozhnytsi-

muzej-dekoratyvnoho-mystetstva-ozhyvyt-ii-kartyny/. 

 Про мистецький проєкт «Білокур» Нац. музею українського народного 

декоративного мистецтва (м. Київ), присвячений 120-річчю від дня народження 

н. х. України К. Білокур (1900–1961). 

226. Козирєва, Тетяна. Коли злагоджена команда [Електронний ресурс] : у 

Львові модернізують єдиний в Україні Музей скла / Тетяна Козирєва // День : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 19 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 19.08.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/koly-zlagodzhena-komanda. 

Про проєкт «Створення мультимедійної  інтерактивної експозиції Музею 

скла у Львові», що буде реалізовуватися у межах програми  «Інноваційний 

культурний продукт» Укр. культурного фонду. 

https://pogliad.ua/news/culture/u-muzeyi-prosto-neba-chernivciv-proveli-nichnu-teatralizovanu-ekskursiyu-393131
https://pogliad.ua/news/culture/u-muzeyi-prosto-neba-chernivciv-proveli-nichnu-teatralizovanu-ekskursiyu-393131
https://prozahid.com/u-mukachevi-prezentuvaly-novyj-kulturnyj-proiekt-remisnycha-manufaktura-palanok-foto/
https://prozahid.com/u-mukachevi-prezentuvaly-novyj-kulturnyj-proiekt-remisnycha-manufaktura-palanok-foto/
https://vn.mk.ua/v-nikolaevskom-muzee-otsifruyut-500-eksponatov/
https://litgazeta.com.ua/news/do-120-richchia-henialnoi-ukrainskoi-khudozhnytsi-muzej-dekoratyvnoho-mystetstva-ozhyvyt-ii-kartyny/
https://litgazeta.com.ua/news/do-120-richchia-henialnoi-ukrainskoi-khudozhnytsi-muzej-dekoratyvnoho-mystetstva-ozhyvyt-ii-kartyny/
https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/koly-zlagodzhena-komanda
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Фестивалі, конкурси, міждисциплінарні проєкти, конференції, семінари 

227. Чемеринський, Андрій. Виставку документів з історії караїмської 

громади відкрили у Галичі [Електронний ресурс] / Андрій Чемеринський // 

Prostir.museum : [портал]. – 2020. – 19 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 30.08.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/43009. 

Про хід та учасників науково-дослідного семінару «Кенаса в Галичі XVI – 

ХХ ст.» у Музеї караїмської історії та культури Нац. заповідника «Давній 

Галич» (Івано-Франківська обл.). 
 

Міжнародне співробітництво 

228. Віртуальний проєкт «Іван Франко у Києві» розширює свою 

експозицію [Електронний ресурс]  // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2020. –  

12 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.08.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/virtualnyj-proiekt-ivan-franko-u-kyievi-rozshyriaie-

svoiu-ekspozytsiiu/. 

Про розширення експозиції віртуального музейного проєкту «Іван Франко 

у Києві», який реалізовує Міжнародний фонд І. Франка за підтримки Укр. 

культурного фонду. 

229. Міжнародний мистецький проєкт «Одного дня після…» [у Музейно-

виставковому центрі «Музей історії міста Києва»] [Електронний ресурс] // Мітєц : 

[портал]. – 2020. – 20 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 20.08.2020. 

https://mitec.ua/mizhnarodnij-mistetskij-proekt-odnogo-dnya-pislya/. 
 

Організація та управління в галузі музейної справи 

230. Житомирський музей космонавтики [імені Сергія Корольова] стане 

національним: Кабмін ініціював звернення до Президента [України  

В. Зеленського] [Електронний ресурс] // Житомир інфо: [сайт].– 2020. – 12 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.08.2020. 

https://www.zhitomir.info/news_194077.html.1 

231. Ковальська, Олена. У Львові відкрилася унікальна туристична локація 

[інноваційний інтерактивний музей історії міста «Львів стародавній»] 

[Електронний ресурс] / Олена Ковальська // Голос України : [інтернет-версія]. – 

2020. – 1 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 

04.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/334055. 

232. Скрипник, Віктор. На спомин про відомого фольклориста Гната 

Танцюру [Електронний ресурс] / Віктор Скрипник // Голос України  : [інтернет-

                                                           
1 Див. також:Степовий, Володимир. Музею космонавтики – статус національного / Володимир Степовий // 

Житомирщина. 2020. 21 серп. (№ 55). С. 10. 

http://prostir.museum/ua/post/43009
https://litgazeta.com.ua/news/virtualnyj-proiekt-ivan-franko-u-kyievi-rozshyriaie-svoiu-ekspozytsiiu/
https://litgazeta.com.ua/news/virtualnyj-proiekt-ivan-franko-u-kyievi-rozshyriaie-svoiu-ekspozytsiiu/
https://mitec.ua/mizhnarodnij-mistetskij-proekt-odnogo-dnya-pislya/
https://www.zhitomir.info/news_194077.html
http://www.golos.com.ua/article/334055
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версія]. – 2020. – 7 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 

08.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/334272. 

Про плани створення Музею етнографії та фольклору Поділля у с. Зятківці 

(Гайсинський р-н, Вінницька обл.). 

233. Хараз, Галина. Нове старе протистояння, або Два проєкти над 

Бабиним Яром [Електронний ресурс] / Галина Хараз // День : [інтернет-версія]. – 

2020. – 7 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

10.08.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/nove-stare-protystoyannya. 

Про два проєкти меморіалізації Бабиного Яру (м. Київ) та пріоритетність 

державного підходу у питаннях національної пам’яті. 

234. Хітерер, Вікторія. Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр»: що не 

так із критикою майбутнього меморіалу? [Електронний ресурс] / Вікторія 

Хітерер // Укр. правда : [сайт]. – 2020. – 18 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 20.08.2020. 

https://www.pravda.com.ua/columns/2020/08/18/7263357/. 
 

Основні напрями діяльності музеїв, заповідників,  

закладів музейного типу України 

Музейні фонди 

235. До обласного краєзнавчого музею у Чернівцях передали скляні 

прикраси часів Давньої Русі [Електронний ресурс] // Погляд : [інтернет-вид.]. – 

2020. – 27 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

04.09.2020. 

https://pogliad.ua/news/life/history/arheologi-peredali-do-kraeznavchogo-muzeyu-u-

chernivcyah-sklyani-prikrasi-chasiv-davnoyi-rusi-394312. 

Про поповнення фондів музею експонатами, переданими Охоронною 

археологічною службою України. 

236. Панасюк,Таміла. Художники Поділля передали свої роботи в 

краєзнавчий музей Могилева-Подільського [Вінницька обл.] [Електронний 

ресурс] / Таміла Панасюк // 33-й канал : [сайт]. – 2020. – 8 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.08.2020. 

https://33kanal.com/news/99283.html. 

Див. № 55, 57, 59. 

Виставкова діяльність, експозиції 

237. Василенко, Григорій. Український філософ, грузинський поет 

[Електронний ресурс] / Григорій Василенко // Зоря Полтавщини: [інтернет-

версія]. – 2020. – 18серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

19.08.2020. 

http://zorya.poltava.ua/ukrainskij-filosof-gruzinskij-poet/. 

Про відкриття виставки картин українських і грузинських художників із  

фондової збірки у Миргородському літературно-меморіальному музеї  

http://www.golos.com.ua/article/334272
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/nove-stare-protystoyannya
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/08/18/7263357/
https://pogliad.ua/news/life/history/arheologi-peredali-do-kraeznavchogo-muzeyu-u-chernivcyah-sklyani-prikrasi-chasiv-davnoyi-rusi-394312
https://pogliad.ua/news/life/history/arheologi-peredali-do-kraeznavchogo-muzeyu-u-chernivcyah-sklyani-prikrasi-chasiv-davnoyi-rusi-394312
https://33kanal.com/news/99283.html
http://zorya.poltava.ua/ukrainskij-filosof-gruzinskij-poet/
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Д. Гурамішвілі (Полтавська обл.). До дня пам’яті класика грузинської 

літератури Д. Гурамішвілі.1 

238. Вертіль, Олександр. У Сумський музей – знайомитися з весільними 

традиціями [Електронний ресурс] / Олександр Вертіль // Уряд. кур’єр : [інтернет-

версія]. – 2020. – 26 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

26.08.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-sumskij-muzej-znajomitisya-z-vesilnimi-tradiciya/. 

Виставка-інсталяція «Весільні традиції Сумщини» у Сумському обл. 

краєзнавчому музеї. 

239. Виставка Ростислава Лужецького «Найдовший рік» відкривається у 

[Національному] музеї Тараса Шевченка [м. Київ] [Електронний ресурс] // 

Читомо : культура читання і мистецтво книговидання : [портал]. – 2020. –  

26 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.08.2020. 

https://www.chytomo.com/vidkryvaietsia-vystavka-rostyslava-luzhetskoho-

najdovshyj-rik-u-muzei-tarasa-shevchenka/. 

240. В музее – пополнение [Електронний ресурс] // Веч. Николаев : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 28 июля. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 05.08.2020. 

https://vn.mk.ua/v-muzee-popolnenie/. 

Про експонування трьох відреставрованих картин художника Л. Інглезі, а 

також про інші експозиції Миколаївського обл. худож. музею ім. В. Верещагіна. 

241. В ужгородському скансені відкрилася виставка «Натхненні лялькою» 

(Фото) [Електронний ресурс] // Закарпаття онлайн : [інтернет-видання]. – 2020. – 

21 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 25.08.2020. 

https://zakarpattya.net.ua/Zmi/204968-V-uzhhorodskomu-skanseni-vidkrylasia-

vystavka-Natkhnenni-lialkoiu-FOTO. 

Виставка ляльок ручної роботи від майстринь із різних областей України 

в Закарпатському музеї архітектури та побуту (м. Ужгород). До Дня  

Незалежності України. 

242. Козирєва, Тетяна. Реальність та метафізика [Електронний ресурс] / 

Тетяна Козирєва // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 27 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.08.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/realnist-ta-metafizyka. 

Виставка «Зеновій Флінта: реальність та метафізика» у Нац. музеї у 

Львові ім. Андрея Шептицького. 

243. Краеведческий музей приглашает горожан на «японскую» мини-

выставку [Електронний ресурс] // Веч. Николаев : [інтернет-версія]. – 2020. –  

22 июля. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 04.08.2020. 

https://vn.mk.ua/kraevedcheskij-muzej-priglashaet-gorozhan-na-yaponskuyu-mini-

vystavku/. 

Про підготовку виставки у Миколаївському обл. краєзнавчому музеї 

«Старофлотські казарми». 

                                                           
1 Див.також: Неїжмак, Василь. Поет об’єднав береги річок і країни [Електронний ресурс] / Василь Неїжмак // 

Голос України  : [інтернет-версія]. 2020. 8 серп. Назва з екрана. Текст.та граф. дані. Дата звернення: 11.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/334304. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-sumskij-muzej-znajomitisya-z-vesilnimi-tradiciya/
https://www.chytomo.com/vidkryvaietsia-vystavka-rostyslava-luzhetskoho-najdovshyj-rik-u-muzei-tarasa-shevchenka/
https://www.chytomo.com/vidkryvaietsia-vystavka-rostyslava-luzhetskoho-najdovshyj-rik-u-muzei-tarasa-shevchenka/
https://vn.mk.ua/v-muzee-popolnenie/
https://zakarpattya.net.ua/Zmi/204968-V-uzhhorodskomu-skanseni-vidkrylasia-vystavka-Natkhnenni-lialkoiu-FOTO
https://zakarpattya.net.ua/Zmi/204968-V-uzhhorodskomu-skanseni-vidkrylasia-vystavka-Natkhnenni-lialkoiu-FOTO
https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/realnist-ta-metafizyka
https://vn.mk.ua/kraevedcheskij-muzej-priglashaet-gorozhan-na-yaponskuyu-mini-vystavku/
https://vn.mk.ua/kraevedcheskij-muzej-priglashaet-gorozhan-na-yaponskuyu-mini-vystavku/
http://www.golos.com.ua/article/334304
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244. Луцький музей впроваджує гостьові виставки в інших містах 

[Електронний ресурс] // Galinfo : [інтернет-вид.]. – 2020. – 13 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 14.08.2020. 

https://galinfo.com.ua/news/lutskyy_muzey_vprovadzhuie_gostovi_vystavky_v_insh

yh_mistah_348744.html. 

Про проєкт «Дифузія» Музею сучасного українського мистецтва Корсаків 

(м. Луцьк), зокрема виставку «Космос Емми Андієвської» у Центрі сучасного 

мистецтва і культури ім. А. Куїнджі в м. Маріуполі (Донецька обл.). 

245. Марченко, Марина. Чотири погляди на «миті історії» [Електронний 

ресурс] / Марина Марченко // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 13 серп. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 13.08.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/chotyry-poglyady-na-myti-istoriyi. 

Виставка «Синтези XX» художників П. Бевзи, М. Гейка, П. Лебединця та  

О. Литвиненка у Нац. музеї укр. народного декоративного мистецтва (м. Київ). 

246. Марьина, Галина. Искусство копииста важно! [Електронний ресурс] /  

Галина Марьина // Веч. Одесса : [інтернет-версія]. – 2020. – 27авг. (№ 89–90). – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.08.2020. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/44980.php. 

Про виставку«Copy art matters» у Музеї західного і східного мистецтва (м. 

Одеса). 

247. Надєждін, Андрій. Вернісаж графічних мініатюр Миколи Прокопенка 

в музеї Олександра Осмьоркіна [Електронний ресурс] / Андрій Надєждін // 

Prostir.museum : [портал]. – 2020. – 19 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 19.08.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/43004. 

Персональна виставка творів н.х. України М. Прокопенка в рамках 

мистецького проєкту «Лауреати обласної премії у сфері образотворчого 

мистецтва та мистецтвознавства ім. О. Осмьоркіна» у Худож.-меморіальному 

музеї О. Осмьоркіна (м. Кропивницький). 

248. Паламарчук, Павло. Олександр Ройтбурд привіз до Львова картини 

про карантин і коронавірус [Електронний ресурс] / Павло Паламарчук // День : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 3 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 04.08.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/030820-oleksandr-roytburd-pryviz-do-lvova-kartyny-

pro-karantyn-i-koronavirus. 

Виставка «Хроніки чумного року» художника О. Ройтбурда у Львівській 

нац. галереї мистецтв ім. Б. Возницького.1 

249. Ревва, Тетяна. Музей І. К. Карпенка-Карого. «Бо я – українець» 

[Електронний ресурс] / Тетяна Ревва // Prostir. museum : [портал]. – 2020. –  

31 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 04.08.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/42973. 

                                                           
1 Див. також:«Новий рік – для когось це лазня, а для мене – автопортрет»[Електронний ресурс] : епатажний 

український художник Олександр Ройтбурт відкрив у Львівському музеї модернізму  виставку «Хроніки чумного 

року» / Микола Семена // Високий Замок : [інтернет-версія]. 2020. 30 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата 

звернення: 05.08.2020.https://wz.lviv.ua/news/417496-novyi-rik-dlia-kohos-tse-laznia-a-dlia-mene-avtoportret. 

https://galinfo.com.ua/news/lutskyy_muzey_vprovadzhuie_gostovi_vystavky_v_inshyh_mistah_348744.html
https://galinfo.com.ua/news/lutskyy_muzey_vprovadzhuie_gostovi_vystavky_v_inshyh_mistah_348744.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/chotyry-poglyady-na-myti-istoriyi
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/44980.php
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/44980.php
http://prostir.museum/ua/post/43004
https://day.kyiv.ua/uk/news/030820-oleksandr-roytburd-pryviz-do-lvova-kartyny-pro-karantyn-i-koronavirus
https://day.kyiv.ua/uk/news/030820-oleksandr-roytburd-pryviz-do-lvova-kartyny-pro-karantyn-i-koronavirus
http://prostir.museum/ua/post/42973
https://wz.lviv.ua/news/417496-novyi-rik-dlia-kohos-tse-laznia-a-dlia-mene-avtoportret
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Виставка «Бо я – українець» у Худож.-меморіальному музеї О. Осмьоркіна  

(м. Кропивницький). До140-річчя від дня народження письменника, художника, 

громадсько-політичного діяча В. Винниченка.1 

250. Скирда, Марина. Виставка кіноплаката у Довженко-центрі: барвистий 

вир афіш до чорно-білих фільмів [Електронний ресурс] / Марина Скирда; 

[записала] А. Нерознак// LB.ua : [сайт]. – 2020. – 10 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.08.2020. 

https://lb.ua/culture/2020/08/10/463531_vistavka_kinoplakatu.html. 

Головний мистецтвознавець Музею кіно Нац. центру Олександра 

Довженка (м. Київ) про найцікавіші експонати виставки «Кричати! Кликати! 

Горіти!».2 

251. У музеї на Тернопільщині  [Історико-меморіальному музеї політичних 

в’язнів, м. Тернопіль] відкрилася експозиція медичного обладнання з ГУЛІГів 

[Електронний ресурс] // «обласТЬ» : [інтернет-вид.]. – 2020. – 6 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.08.2020. 

https://oblast-te.com.ua/u-muzeyi-na-ternopilshhyni-vidkrylasya-ekspozycziya-

medychnogo-obladnannya-z-guligiv/. 

252. У [Національному] музеї [мистецтв ім. Богдана та Варвари] Ханенків 

відкривається виставка Матвія Вайсберга[Електронний ресурс] // Prostir.museum : 

[портал]. – 2020. – 27 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 28.08.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/43024. 

253. У Софії Київській показують графіку видатного митця [Електронний 

ресурс] // Вечір. Київ :  [інтернет-версія]. – 2020. – 4 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.08.2020. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-sofii-kyivs-kiy-pokazuyut-hrafiku-vydatnoho-

myttsya. 

Виставка творів н.х. України Г. Якутовича (1930–2000) із фондової збірки 

у Нац. заповіднику «Софія Київська». 

254. У Сумах [в обласному краєзнавчому музеї] відкрилася виставка [«З 

історії бортництва і пасічництва»] до Дня пасічника [Електронний ресурс] // 

SumyToday : [портал]. – 2020. – 19 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 20.08.2020. 

http://sumy.today/news/culture/7380-u-sumakh-vidkrylasia-vystavka-do-dnia-

pasichnyka.html. 

255. У Тернополі відкрили виставку пам’яті уродженця США, який загинув 

під Іловайськом [Електронний ресурс] // «обласТЬ» : [інтернет-вид.]. – 2020. –  

6 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.08.2020. 

                                                           
1Див. також: Шепель, Федір. Виставка до ювілею (Фото) [Електронний ресурс] / Федір Шепель // Народне 

слово : [сайт]. 2020.6 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 10.08.2020. http://n-

slovo.com.ua/2020/08/06/виставка-до-ювілею-фото/. 
2 Про виставку див. також: У Довженко-Центрі відкрилася виставка українського кіноплаката 1920–30-х років 

[Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. 2020. 2 серп. Назва з екрана. Текст.і граф. дані. Дата 

звернення : 04.08.2020.https://litgazeta.com.ua/news/u-dovzhenko-tsentri-vidkrylasia-vystavka-ukrainskoho-

kinoplakatu-1920-30-kh-rokiv/. 

https://lb.ua/culture/2020/08/10/463531_vistavka_kinoplakatu.html
https://oblast-te.com.ua/u-muzeyi-na-ternopilshhyni-vidkrylasya-ekspozycziya-medychnogo-obladnannya-z-guligiv/
https://oblast-te.com.ua/u-muzeyi-na-ternopilshhyni-vidkrylasya-ekspozycziya-medychnogo-obladnannya-z-guligiv/
http://prostir.museum/ua/post/43024
https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-sofii-kyivs-kiy-pokazuyut-hrafiku-vydatnoho-myttsya
https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-sofii-kyivs-kiy-pokazuyut-hrafiku-vydatnoho-myttsya
http://sumy.today/news/culture/7380-u-sumakh-vidkrylasia-vystavka-do-dnia-pasichnyka.html
http://sumy.today/news/culture/7380-u-sumakh-vidkrylasia-vystavka-do-dnia-pasichnyka.html
http://sumy.today/news/culture/7380-u-sumakh-vidkrylasia-vystavka-do-dnia-pasichnyka.html
http://sumy.today/news/culture/7380-u-sumakh-vidkrylasia-vystavka-do-dnia-pasichnyka.html
http://n-slovo.com.ua/2020/08/06/виставка-до-ювілею-фото/
http://n-slovo.com.ua/2020/08/06/виставка-до-ювілею-фото/
https://litgazeta.com.ua/news/u-dovzhenko-tsentri-vidkrylasia-vystavka-ukrainskoho-kinoplakatu-1920-30-kh-rokiv/
https://litgazeta.com.ua/news/u-dovzhenko-tsentri-vidkrylasia-vystavka-ukrainskoho-kinoplakatu-1920-30-kh-rokiv/


49 

https://oblast-te.com.ua/u-ternopoli-vidkryly-vystavku-pamyati-urodzhenczya-ssha-

yakyj-zagynuv-pid-ilovajskom/. 

Виставка «Нью-Йорк – Іловайськ: вибір» пам’яті добровольця батальйону 

«Донбас» М. Паславського(1959–2014) в Тернопільському обл. худож. музеї. 

256. У Художньому музеї відбулося відкриття унікальної виставки 

[Електронний ресурс] / [Херсонська обласна рада] // Херсонщина за день : 

[інтернет-вид.]. – 2020. – 31 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 03.08.2020. 

http://ksza.ks.ua/news/culture/89569-u-hudozhnomu-muzeyi-vdbulosya-vdkrittya-

unkalnoyi-vistavki.html. 

Про виставку «Володимир Чуприна: Повертаючись до джерел» у 

Херсонському обл. худож. музеї до 80-річчя від дня народження народного 

художника України та учасників її відкриття.1 

257. Чернігівський художній музей представив виставку у Києві 

[Електронний ресурс] // Суспіл. кореспондент : [інтернет-вид.]. – 2020. – 10 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.08.2020. 

http://www.sknews.net/chernihivskyy-khudozhniy-muzey-predstavyv-vystavku-u-

kyievi/. 

Про відкриття музейного проєкту «Олександр Савченко-Більський у колі 

паризьких друзів» Чернігівського обл. худож. музею ім. Г. Галагана у  Музеї 

української діаспори (м. Київ). 

258. Чорнобрива, Маріанна. «Всеосяжна сила ікони» [Електронний ресурс] : 

так називається виставка, присвячена 40-річчю діяльності Червоноградської 

філії Львівського музею історії релігії / Маріанна Чорнобрива, Олена Малюга // 

День : [інтернет-версія]. – 2020. – 27 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. 

– Дата звернення: 28.08.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/vseosyazhna-syla-ikony.2 

259. Шаюн, Надія. Художню виставку [«Місячний маскарад тіней, або 

Фігури фантомів»] Людмили Дахової відкрили у Рівненському [обласному 

краєзнавчому] музеї [Електронний ресурс] / Надія Шаюн // Prostit.museum : 

[портал]. – 2020. – 12 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 13.08.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/42988. 

260. Юрченко, Олег. Доробок Анатолія Шаповалова показали в Музеї 

мистецтв Кропивницького [Електронний ресурс] / Олег Юрченко // 

Prostir.museum : [портал]. – 2020. – 21 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 30.08.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/43018. 

                                                           
1 Див. також:Персональна виставка професора ХДУ Володимира Чуприни: «Повертаючись до 

джерел»[Електронний ресурс] / [пресцентр Харків. держ. ун-ту] // Херсонщина за день : [інтернет-видання]. 2020. 

3 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 03.08.2020. http://ksza.ks.ua/news/society/89594-

personalna-vistavka-profesora-hdu-volodimira-chuprini-povertayuchis-do-dzherel.html. 
2 Див. також: Львівський музей історії релігії запрошує на виставку «Всеосяжна сила ікони» [Електронний 

ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба України : [портал]. 2020. 25 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. 

Дата звернення: 26.08.2020.https://risu.ua/lvivskij-muzej-istoriyi-religiyi-zaproshuye-na-vistavku-vseosyazh-

na-sila-ikoni_n111426. 

https://oblast-te.com.ua/u-ternopoli-vidkryly-vystavku-pamyati-urodzhenczya-ssha-yakyj-zagynuv-pid-ilovajskom/
https://oblast-te.com.ua/u-ternopoli-vidkryly-vystavku-pamyati-urodzhenczya-ssha-yakyj-zagynuv-pid-ilovajskom/
http://ksza.ks.ua/news/culture/89569-u-hudozhnomu-muzeyi-vdbulosya-vdkrittya-unkalnoyi-vistavki.html
http://ksza.ks.ua/news/culture/89569-u-hudozhnomu-muzeyi-vdbulosya-vdkrittya-unkalnoyi-vistavki.html
http://www.sknews.net/chernihivskyy-khudozhniy-muzey-predstavyv-vystavku-u-kyievi/
http://www.sknews.net/chernihivskyy-khudozhniy-muzey-predstavyv-vystavku-u-kyievi/
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/vseosyazhna-syla-ikony
http://prostir.museum/ua/post/42988
http://prostir.museum/ua/post/43018
http://ksza.ks.ua/news/society/89594-personalna-vistavka-profesora-hdu-volodimira-chuprini-povertayuchis-do-dzherel.html
http://ksza.ks.ua/news/society/89594-personalna-vistavka-profesora-hdu-volodimira-chuprini-povertayuchis-do-dzherel.html
https://risu.ua/lvivskij-muzej-istoriyi-religiyi-zaproshuye-na-vistavku-vseosyazh%1fna-sila-ikoni_n111426
https://risu.ua/lvivskij-muzej-istoriyi-religiyi-zaproshuye-na-vistavku-vseosyazh%1fna-sila-ikoni_n111426
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Про відкриття до Дня Незалежності України виставки «Мелодії рідного 

краю» художника А. Шаповалова в Музеї мистецтв, передання художником до 

фондів музею триптиха «Козацька Голгофа», а також творчий портрет 

мистця. 

Див. № 14, 17, 19, 33, 37, 50, 66. 
 

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА 

261. Антипенко, Іван. На розкопках у фортеці Тягин на Херсонщині 

знайшли артефакти XIV ст. [Електронний ресурс] / Іван Антипенко // День : 

[інтернет-версія].– 2020. – 1 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 03.08.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/010820-na-rozkopkah-u-forteci-tyagyn-na-

hersonshchyni-znayshly-artefakty-xiv-st1. 

262. Батурін, Олег. Херсонська Амадока. На півдні хочуть створити 

історико-культурний заповідник [Електронний ресурс] / Олег Батурін // Новий 

день : [інтернет-вид.]. – 2020. – 31 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 31.08.2020. 

https://newday.kherson.ua/hersonska-amadoka-na-pivdni-hochut-stvoriti-istoriko-

kulturnij-zapovidnik/. 

Про десяту археологічну експедицію на території Червономаяцького 

городища (с. Червоний Маяк, Бериславський р-н, Херсонська обл.) та плани 

створення історико-культурного заповідника місцевого значення «Амадока». 

263. Войтович, Леонтій. Пам’ятка з особливою історією [Електронний 

ресурс] / Леонтій Войтович ; [інтерв’ю вів] З. Партико // День : [інтернет-версія]. – 

2020. – 13 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

14.08.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/pamyatka-z-osoblyvoyu-istoriyeyu. 

Доктор історичних наук про історію Миколаївської фортеці (Львівська 

обл.) та необхідність її збереження. 

264. Ковальська, Олена. Львівщина створить окремий орган управління 

культурною спадщиною [Електронний ресурс] : у Львівській ОДА для кращого 

збереження культурних пам’яток області прийняли рішення створити 

Управління охорони об’єктів культурної спадщини області : про основні 

напрями діяльності / Олена Ковальська // Голос України  : [інтернет-версія]. – 

2020. – 8 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 

11.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/334305. 

265. Лиховид, Інна. Зберегти київські гори... та обличчя [Електронний 

ресурс] : як покласти край нищенню історичного середовища і хто візьме на себе 

відповідальність за його відновлення? / Інна Лиховид // День : [інтернет-версія]. – 

                                                           
1Див. також:Батурін, Олег. Розкопки в Тягинській фортеці завершились унікальними знахідками [Електронний ресурс] / Олег 

Батурін // Новий день : [інтернет-вид.]. 2020. 12 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 14.08.2020. 

https://newday.kherson.ua/rozkopki-v-tyaginskij-forteci-zavershilis-unikalnimi-znahidkami/. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/010820-na-rozkopkah-u-forteci-tyagyn-na-hersonshchyni-znayshly-artefakty-xiv-st
https://day.kyiv.ua/uk/news/010820-na-rozkopkah-u-forteci-tyagyn-na-hersonshchyni-znayshly-artefakty-xiv-st
https://newday.kherson.ua/hersonska-amadoka-na-pivdni-hochut-stvoriti-istoriko-kulturnij-zapovidnik/
https://newday.kherson.ua/hersonska-amadoka-na-pivdni-hochut-stvoriti-istoriko-kulturnij-zapovidnik/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/pamyatka-z-osoblyvoyu-istoriyeyu
http://www.golos.com.ua/article/334305
https://newday.kherson.ua/rozkopki-v-tyaginskij-forteci-zavershilis-unikalnimi-znahidkami/
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2020. – 7 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

10.08.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/zberegty-kyyivski-gory-ta-oblychchya. 

266. Лук’яненко, Оксана. Човен, що приплив із глибини століть 

[Електронний ресурс] // Голос України : [інтернет-версія]. – 2020. – 28 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/335029. 

Про унікальний човен-моноксил (довбанка), віднайдений поблизу с. Хочине 

(Олевський р-н, Житомирська обл.).1 

267. На Черкащині розкопали скіфський курган і дещо знайшли 

[Електронний ресурс] / [Черкас. обл. держ. адміністрація] // Про головне : [сайт]. – 

2020. – 6 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

07.08.2020. 

http://progolovne.ck.ua/na-cherkashchyni-rozkopaly-skifs-kyy-kurhan-i-deshcho-

znayshly/?doing_wp_cron=1596805586.9847209453582763671875. 

Про результати досліджень Середньодніпровської скіфської експедиції 

Інституту археології НАН України у с. Жаботин (Кам’янський р-н, Черкаська 

обл.).2 

Див. № 52, 121, 128, 154. 

 

Сучасний стан роботи з охорони культурної спадщини 

268. Веселова, Вікторія. У якому стані перебуває одна з найвідоміших 

пам’яток окупованого Криму – Воронцовський палац? [Електронний 

ресурс]/Вікторія Веселова // Радіо Свобода : [сайт]. – 2020. – 1 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.08.2020. 

https://www.radiosvoboda.org/a/shcho-vidbuvaietsiia-u-vorontsovskomu-

palatsi/30763724.html. 

269. В центре Харькова уродуют старинный дом в стиле классицизм (Фото) 

[Електронний ресурс] // Веч. Харьков : [інтернет-версія]. – 2020. – 6 авг. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.08.2020. 

https://vecherniy.kharkov.ua/news/172500/. 

Про рішення нових власників змінити конструкцію будівлі – пам’ятки 

архітектури ХІХ ст. по вул. Гоголя, 2. 

270. Козирєва, Тетяна. Постала з руїн  [Електронний ресурс] : у Львові 

відновили зруйновану забудовниками мозаїку «Море і риби» народного 

художника України Володимира Патика / Тетяна Козирєва // День : [інтернет-

версія]. – 2020. – 6 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

07.08.2020. 

                                                           
1 Див. також: Кравчук, Наталія. Археологи знайшли древлянський човен-довбанку [Електронний ресурс] : на 

Житомирщині, у річці Уборть біля села Хочине Олевського району, археологи знайшли старовинний човен / 

Наталія Кравчук // Високий Замок : [інтернет-версія]. 2020. 13 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата 

звернення: 14.08.2020. https://wz.lviv.ua/news/418343-arkheolohy-znaishly-drevlianskyi-choven-dovbanku. 
2Див. також: Лісова, Лідія. На Черкащині відкривають нові таємниці скіфів [Електронний ресурс] / Лідія Лісова 

// Голос України : [інтернет-версія]. 2020. 8 серп. Назва з екрана. Текст.і граф. дані. Дата звернення: 11.08.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/334327. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/zberegty-kyyivski-gory-ta-oblychchya
http://www.golos.com.ua/article/335029
http://progolovne.ck.ua/na-cherkashchyni-rozkopaly-skifs-kyy-kurhan-i-deshcho-znayshly/?doing_wp_cron=1596805586.9847209453582763671875
http://progolovne.ck.ua/na-cherkashchyni-rozkopaly-skifs-kyy-kurhan-i-deshcho-znayshly/?doing_wp_cron=1596805586.9847209453582763671875
https://www.radiosvoboda.org/a/shcho-vidbuvaietsiia-u-vorontsovskomu-palatsi/30763724.html
https://www.radiosvoboda.org/a/shcho-vidbuvaietsiia-u-vorontsovskomu-palatsi/30763724.html
https://vecherniy.kharkov.ua/news/172500/
https://wz.lviv.ua/news/418343-arkheolohy-znaishly-drevlianskyi-choven-dovbanku
http://www.golos.com.ua/article/334327
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https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/postala-z-ruyin. 

271. Лиховид, Інна. Кінець загрозам для Софії [Національного заповідника 

«Софія Київська»] [Електронний ресурс] : скандальний забудовник на вулиці 

Гончара погодився демонтувати «зайві» поверхи – чи стане це наукою для 

інших? / Інна Лиховид // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 18 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.08.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/kinec-zagrozam-dlya-sofiyi. 

272. Наумук, Сергій. Коли ж палац Браницьких стане туристичною 

перлиною Волині? (Фото, відео)  [Електронний ресурс] / Сергій Наумук // 

Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2020. – 3 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення : 03.08.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/157826-koly-zh-palats-branytskykh-stane-

turystychnoiu-perlynoiu-volyni. 

Про хід та учасників круглого столу «Відновлення палацу Браницьких: 

проблеми та перспективи» у Любомльському краєзнавчому музеї (Волинська 

обл.). 

273. Поповнення до «Золотої підкови Львівщини»: для туристів відкриють 

палац Лянцкоронських[Електронний ресурс] : закинутий палац розташований в 

селі Тартаків на Сокальщині  // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2020. –  

7 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 10.08.2020. 

https://wz.lviv.ua/news/418022-popovnennia-do-zolotoi-pidkovy-lvivshchyny-dlia-

turystiv-vidkryiut-palats-liantskoronskykh. 

274. У Білій Церкві [(Київська обл.) у Палаці культури «Росава»] 

демонтували частину надзвичайного вітража [Електронний ресурс] // Моя 

Київщина : [портал]. – 2020. – 11 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 12.08.2020. 

https://mykyivregion.com.ua/news/u-bilii-cerkvi-demontuvali-castinu-

nadzvicainogo-vitraza. 

Про демонтаж  частини вітража «Люди, бережіть Землю», створеного 

художником з.д.м. України І.-В. Задорожним у 1976–1979 рр. 

275. Штефаньо, Оксана. Фортеця графів Телекі скоро оживе? 

Електронний ресурс / Оксана Штефаньо // Новини Закарпаття : інтернет-

версія. – 2020. – 1 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

04.08.2020. 

http://novzak.uz.ua/news/fortetsya-grafiv-teleki-skoro-ozhyve/. 

Про незадовільний стан пам’ятки архітектури XVIII ст. – Палацу графів 

Телекі в с. Довге (Іршавський р-н, Закарпатська обл.) та пропозиції щодо її 

збереження. 

276. Шуткевич. Олеся. Вінницькі воскові вінки внесли до Національного 

переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини [Електронний ресурс] / 

Олеся Шуткевич // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 13 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 14.08.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/130820-vinnycki-voskovi-vinky-vnesly-do-nacional-

nogo-pereliku-obyektiv-nematerialnoyi. 

Див. № 112, 114. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/postala-z-ruyin
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/kinec-zagrozam-dlya-sofiyi
https://www.volyn.com.ua/news/157826-koly-zh-palats-branytskykh-stane-turystychnoiu-perlynoiu-volyni
https://www.volyn.com.ua/news/157826-koly-zh-palats-branytskykh-stane-turystychnoiu-perlynoiu-volyni
https://wz.lviv.ua/news/418022-popovnennia-do-zolotoi-pidkovy-lvivshchyny-dlia-turystiv-vidkryiut-palats-liantskoronskykh
https://wz.lviv.ua/news/418022-popovnennia-do-zolotoi-pidkovy-lvivshchyny-dlia-turystiv-vidkryiut-palats-liantskoronskykh
https://wz.lviv.ua/news/418022-popovnennia-do-zolotoi-pidkovy-lvivshchyny-dlia-turystiv-vidkryiut-palats-liantskoronskykh
https://wz.lviv.ua/news/418022-popovnennia-do-zolotoi-pidkovy-lvivshchyny-dlia-turystiv-vidkryiut-palats-liantskoronskykh
https://mykyivregion.com.ua/news/u-bilii-cerkvi-demontuvali-castinu-nadzvicainogo-vitraza
https://mykyivregion.com.ua/news/u-bilii-cerkvi-demontuvali-castinu-nadzvicainogo-vitraza
http://novzak.uz.ua/news/fortetsya-grafiv-teleki-skoro-ozhyve/
https://day.kyiv.ua/uk/news/130820-vinnycki-voskovi-vinky-vnesly-do-nacionalnogo-pereliku-obyektiv-nematerialnoyi
https://day.kyiv.ua/uk/news/130820-vinnycki-voskovi-vinky-vnesly-do-nacionalnogo-pereliku-obyektiv-nematerialnoyi
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Реставраційні роботи 

277. Гладун, Алла. Давній поемі в дереві повернуть первозданний вигляд 

[Електронний ресурс]: столичні  реставратори взялися за відновлення іконостасу 

церкви Св. Юра у Дрогобичі на Львівщині – пам’ятки всесвітньої спадщини / 

Алла Гладун // Уряд. кур’єр : [інтернет-версія]. – 2020. – 1 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.08.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/davnij-poemi-v-derevi-povernut-pervozdannij-

viglya/. 

278. Українські та польські реставратори спільно відновлюють фасад 

легендарного Гарнізонного храму [святих апостолів Петра і Павла] у Львові 

[Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба України : [портал]. – 

2020. – 21 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

29.08.2020. 

https://risu.ua/ukrayinski-ta-polski-restavratori-spilno-vidnovlyuyut-fasad-

legendarnogo-garnizonnogo-hramu-u-lvovi_n111301. 
 

Міжнародне співробітництво 

Див. № 278. 
 

РЕЛІГІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

279. Архієпископа Кримського (ПЦУ) Климента возвели в сан 

митрополита [Електронний ресурс] // Новинарня : [сайт]. – 2020. – 9 серп. – Назва 

з екрана. – Текст.і граф. дані. – Дата звернення: 13.08.2020. 

https://novynarnia.com/2020/08/09/arhiyepyskopa-krymskogo/. 

280. Джапарова, Еміне. Джапарова [перший заступник міністра 

закордонних справ України] розповіла про спільні кроки МЗС і ПЦУ, щоб 

зберегти українську Церкву в Криму [Електронний ресурс] : [інтерв’ю] / Еміне 

Джапарова // RISU. Релігійно-інформ. служба України : [портал]. – 2020. –  

23 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 29.08.2020. 

https://risu.ua/dzhaparova-rozpovila-pro-spilni-kroki-mzs-i-pcu-shchob-zberegti-

ukrayinsku-cerkvu-v-krimu_n111356. 

281. Ісламський культурний центр «Буковина» відкрили у Чернівцях 

[Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба України : [портал]. – 

2020. – 17 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

18.08.2020. 

https://risu.ua/islamskij-kulturnij-centr-bukovina-vidkrili-u-chernivcyah_n111192. 

282. Інститут релігійної свободи презентує [в онлайн-форматі] у Києві 

посібник «Твоє право на свободу віросповідання» [Електронний ресурс] // RISU. 

Релігійно-інформ. служба України : [портал]. – 2020. – 27 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.08.2020. 

https://risu.ua/institut-religijnoyi-svobodi-prezentuye-u-kiyevi-posibnik-tvoye-pravo-

na-svobodu-virospovidannya_n111497. 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/davnij-poemi-v-derevi-povernut-pervozdannij-viglya/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/davnij-poemi-v-derevi-povernut-pervozdannij-viglya/
https://risu.ua/ukrayinski-ta-polski-restavratori-spilno-vidnovlyuyut-fasad-legendarnogo-garnizonnogo-hramu-u-lvovi_n111301
https://risu.ua/ukrayinski-ta-polski-restavratori-spilno-vidnovlyuyut-fasad-legendarnogo-garnizonnogo-hramu-u-lvovi_n111301
https://novynarnia.com/2020/08/09/arhiyepyskopa-krymskogo/
https://risu.ua/dzhaparova-rozpovila-pro-spilni-kroki-mzs-i-pcu-shchob-zberegti-ukrayinsku-cerkvu-v-krimu_n111356
https://risu.ua/dzhaparova-rozpovila-pro-spilni-kroki-mzs-i-pcu-shchob-zberegti-ukrayinsku-cerkvu-v-krimu_n111356
https://risu.ua/islamskij-kulturnij-centr-bukovina-vidkrili-u-chernivcyah_n111192
https://risu.ua/institut-religijnoyi-svobodi-prezentuye-u-kiyevi-posibnik-tvoye-pravo-na-svobodu-virospovidannya_n111497
https://risu.ua/institut-religijnoyi-svobodi-prezentuye-u-kiyevi-posibnik-tvoye-pravo-na-svobodu-virospovidannya_n111497
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283. Кожемякін, Стас. Умань без хасидів: рабини обіцяють допомогти 

Зеленському [Електронний ресурс] / Стас Кожемякін // Сьогодні : [інтернет-

версія]. – 2020. – 25 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення : 

26.08.2020. 

https://politics.segodnya.ua/ua/politics/zelenskiy-vstretilsya-s-ravvinami-ukrainy-o-

chem-govorili-1472575.html. 

Про зустріч Президента України В. Зеленського з представниками 

іудейських релігійних організацій країни, присвячену святкуванню іудейського 

Нового року Рош-га-Шана в м. Умані (Черкаська обл.).1 

284. Лазоришин, Ігор. У форматі онлайн відбулася XV Міжнародна проща 

родин мігрантів «Самбір – Зарваниця»[Електронний ресурс] / Ігор Лазоришин // 

Галичина : [інтернет-версія]. – 2020. – 18 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 19.08.2020. 

https://galychyna.if.ua/analytic/u-formati-onlayn-vidbulasya-xv-mizhnarodna-

proshha-rodin-migrantiv-sambir-zarvanitsya/. 

Про щорічну Міжнародну десятиденну пішу прощу із м. Самбора 

(Львівська обл.) до с. Зарваниці (Тернопілька обл.), що відбулась під патронатом 

Пасторально-міграційного відділу Патріаршої курії УГКЦ. 

285. Митрополит [Сімферопольський і Кримський] Климент закликав 

ООН розглянути питання ПЦУ в окупованому Криму [Електронний ресурс] // 

День : [інтернет-версія]. – 2020. – 26 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 27.08.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/260820-mytropolyt-klyment-zaklykav-oon-rozglyanuty-

pytannya-pcu-v-okupovanomu-krymu. 

286. На Київщині обмежать проведення релігійних свят через COVID-19 

[Електронний ресурс] // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 18 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.08.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/170820-na-kyyivshchyni-obmezhat-provedennya-

religiynyh-svyat-cherez-covid-19. 

287. Оленюк, Людмила. «Це видатна людина»: у Франківську згадують 

митрополита Шептицького [Електронний ресурс] / Людмила Оленюк // 

Галицький кореспондент : [інтернет-версія]. – 2020. – 26 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.09.2020. 

https://gk-press.if.ua/tse-vydatna-lyudyna-u-frankivsku-zgaduyut-mytropolyta-

sheptytskogo/. 

Про наукову конференцію у м. Івано-Франківську, присвячену 155-річчю від 

дня народження митрополита Андрея Шептицького (1865–1944).  

288. Позняк-Хоменко, Наталка. На службі Богу й Україні [Електронний 

ресурс] : до 155-річчя з дня народження митрополита Андрея Шептицького : 

[життєвий шлях] / Наталка Позняк-Хоменко // Зоря Полтавщини : [інтернет-

                                                           
1 Див. також:Україна обмежує паломництво хасидів до Умані [на свято Рош га-Шана через пандемію коронавірусу] 

[Електронний ресурс] // Новинарня : [сайт]. 2020. 25 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення : 

26.08.2020.https://novynarnia.com/2020/08/25/palomnycztvo-hasydiv-do-umani/; Уряди України та Ізраїлю закликають 

паломників утриматися від відвідування Умані з нагоди Рош га-Шана [Електронний ресурс] // День : [інтернет-версія]. 2020. 

18 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 19.08.2020.https://day.kyiv.ua/uk/news/180820-uryady-ukrayiny-ta-

izrayilyu-zaklykayut-palomnykiv-utrymatysya-vid-vidviduvannya-umani-z. 

https://politics.segodnya.ua/ua/politics/zelenskiy-vstretilsya-s-ravvinami-ukrainy-o-chem-govorili-1472575.html
https://politics.segodnya.ua/ua/politics/zelenskiy-vstretilsya-s-ravvinami-ukrainy-o-chem-govorili-1472575.html
https://galychyna.if.ua/analytic/u-formati-onlayn-vidbulasya-xv-mizhnarodna-proshha-rodin-migrantiv-sambir-zarvanitsya/
https://galychyna.if.ua/analytic/u-formati-onlayn-vidbulasya-xv-mizhnarodna-proshha-rodin-migrantiv-sambir-zarvanitsya/
https://day.kyiv.ua/uk/news/260820-mytropolyt-klyment-zaklykav-oon-rozglyanuty-pytannya-pcu-v-okupovanomu-krymu
https://day.kyiv.ua/uk/news/260820-mytropolyt-klyment-zaklykav-oon-rozglyanuty-pytannya-pcu-v-okupovanomu-krymu
https://day.kyiv.ua/uk/news/170820-na-kyyivshchyni-obmezhat-provedennya-religiynyh-svyat-cherez-covid-19
https://day.kyiv.ua/uk/news/170820-na-kyyivshchyni-obmezhat-provedennya-religiynyh-svyat-cherez-covid-19
https://novynarnia.com/2020/08/25/palomnycztvo-hasydiv-do-umani/
https://day.kyiv.ua/uk/news/180820-uryady-ukrayiny-ta-izrayilyu-zaklykayut-palomnykiv-utrymatysya-vid-vidviduvannya-umani-z
https://day.kyiv.ua/uk/news/180820-uryady-ukrayiny-ta-izrayilyu-zaklykayut-palomnykiv-utrymatysya-vid-vidviduvannya-umani-z
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версія]. – 2020. – 18 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

19.08.2020. 

http://zorya.poltava.ua/na-sluzhbi-bogu-j-ukraini/. 

289. ПЦУ запровадила Дні пам’яті гетьмана [П.] Сагайдачного та князя 

Київського Мстислава − сина Володимира Мономаха [Електронний ресурс] // 

RISU. Релігійно-інформ. служба України : [портал]. – 2020. – 23 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 29.08.2020. 

https://risu.ua/pcu-zaprovadila-dni-pamyati-getmana-sagajdachnogo-ta-knyazya-

kiyivskogo-mstislava---sina-volodimira-monomaha_n111367. 

290. Релігійні свята стануть державними? [Електронний ресурс] : 

Президент України хоче зробити низку релігійних свят державними // Високий 

Замок : [інтернет-версія]. – 2020. – 31 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 06.08.2020. 

https://wz.lviv.ua/news/417514-relihiini-sviata-stanut-derzhavnymy. 

291. Семена, Микола. Чи настав в нашій країні час «релігійної революції»? 

[Електронний ресурс] : про безлад і фальш, який ще треба подолати державі у 

ставленні до свят різних конфесій / Микола Семена // День :  [інтернет-версія].– 

2020. – 6 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

06.08.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/chy-nastav-v-nashiy-krayini-chas-religiynoyi-

revolyuciyi?fbclid=IwAR2_BjDBABOW8QK-m16t4oFWcJRUokp-

3djPtvIdvGGZ3wANsUqKk9oAPVM. 

292. Сьогодні у Львові стартує масштабний проєкт УКУ − «Бієнале 

Шептицький» [Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба України : 

[портал]. – 2020. – 27 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 28.08.2020. 

https://risu.ua/sogodni-u-lvovi-startuyemasshtabnij-proyekt-uku---biyenale-

sheptickij_n111498. 

Про проєкт Українського католицького університету «Бієнале 

Шептицький/Sheptytsky Biennale», що реалізується за підтримки Укр. 

культурного фонду. 

293. У Львові з’явився музей «українського супергероя» XX століття : 

[Електронний ресурс] : на вулиці Кривоноса, 1, у колишніх келіях Костелу 

Святого Казимира у суботу, 29 серпня, офіційно відкрили Музей Митрополита 

Андрея Шептицького // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2020. – 29 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.08.2020. 

https://www.wz.lviv.ua/news/419388-u-lvovi-ziavyvsia-muzei-ukrainskoho-

superheroia-xx-stolittia. 

294. Чайковський, Михайло. Початок церковного будівництва в 

подільській глибинці [Електронний ресурс] / Михайло Чайковський // Поділ. 

вісті : [інтернет-версія]. – 2020. – 13 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 14.08.2020. 

http://pvisti.info/culture/6476-pochatok-tserkovnoho-budivnytstva-v-podilskii-

hlybyntsi. 

http://zorya.poltava.ua/na-sluzhbi-bogu-j-ukraini/
https://risu.ua/pcu-zaprovadila-dni-pamyati-getmana-sagajdachnogo-ta-knyazya-kiyivskogo-mstislava---sina-volodimira-monomaha_n111367
https://risu.ua/pcu-zaprovadila-dni-pamyati-getmana-sagajdachnogo-ta-knyazya-kiyivskogo-mstislava---sina-volodimira-monomaha_n111367
https://wz.lviv.ua/news/417514-relihiini-sviata-stanut-derzhavnymy
https://wz.lviv.ua/news/417514-relihiini-sviata-stanut-derzhavnymy
https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/chy-nastav-v-nashiy-krayini-chas-religiynoyi-revolyuciyi?fbclid=IwAR2_BjDBABOW8QK-m16t4oFWcJRUokp-3djPtvIdvGGZ3wANsUqKk9oAPVM
https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/chy-nastav-v-nashiy-krayini-chas-religiynoyi-revolyuciyi?fbclid=IwAR2_BjDBABOW8QK-m16t4oFWcJRUokp-3djPtvIdvGGZ3wANsUqKk9oAPVM
https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/chy-nastav-v-nashiy-krayini-chas-religiynoyi-revolyuciyi?fbclid=IwAR2_BjDBABOW8QK-m16t4oFWcJRUokp-3djPtvIdvGGZ3wANsUqKk9oAPVM
https://risu.ua/sogodni-u-lvovi-startuyemasshtabnij-proyekt-uku---biyenale-sheptickij_n111498
https://risu.ua/sogodni-u-lvovi-startuyemasshtabnij-proyekt-uku---biyenale-sheptickij_n111498
https://www.wz.lviv.ua/news/419388-u-lvovi-ziavyvsia-muzei-ukrainskoho-superheroia-xx-stolittia
https://www.wz.lviv.ua/news/419388-u-lvovi-ziavyvsia-muzei-ukrainskoho-superheroia-xx-stolittia
https://www.wz.lviv.ua/news/419388-u-lvovi-ziavyvsia-muzei-ukrainskoho-superheroia-xx-stolittia
http://pvisti.info/culture/6476-pochatok-tserkovnoho-budivnytstva-v-podilskii-hlybyntsi
http://pvisti.info/culture/6476-pochatok-tserkovnoho-budivnytstva-v-podilskii-hlybyntsi
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З історії церковно-релігійного життя мешканців с. Божиківці 

(Дережнянський р-н, Хмельницька обл.). 

295. Шкодзінський, Ігор. Тернопільський священник, який сам чує й 

говорить, править жестами. Чи не єдиний у всій Україні [Електронний ресурс] / 

Ігор Шкодзінський ; [спілкувалася] Н. Човник // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 

2020. – 23 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

25.08.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/159421-dumav-ia-sviashchennyk-i-v-boha-

vyproshu-shcho-moia-dytyna-zahovoryt-ale-dolia-rozporiadylasia-po-inshomu. 

Священник УГКЦ про богослужіння для людей із вадами слуху. 
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