




У збірнику вміщені матеріали, що розкривають 
етнокультурну унікальність Полісся як органічної 

частини народно-традиційного надбання 
українського народу. Особливо цінні відомості з 

історії Поліського краю читач почерпне з 
рукописної спадщини.  

Матеріали до бібліографічного словника українських діячів бібліотечної справи 
репрезентують біографічні довідки співробітників просвітянських, 

університетських, наукових, публічних, сільських та дитячих бібліотек - як знаних 
бібліотекознавців - робітників теорії, історії, методики та організації бібліотечної 
справи, так і пересічних, імена яких удалося встановити за архівними джерелами 

та за згадками в опублікованих документах.  



Книгу професора В. Ф. Шинкарука 
"Аз-Буки" складають вибрані 
наукові та публіцистичні статті і 
нариси з історії давньої і сучасної 
літератури, вітчизняного 
мистецтва, літературного 
краєзнавства. 

Ця книга оповідає про 
життя науки і культури 
України, Відкриває 
деякі сторінки нашої 
історії, знайомить з 
людьми, котрі 
працювали в 
українській культурі. 

У книжці висвітлюються різноманітні аспекти природи і матеріальної культури 
Житомирщини - одного з найдавніших центрів етногенезу слов'янства. 

Вперше для широкого загалу друкуються унікальні етнографічні матеріали, 
зібрані в різний час на території краю М. Ф. Біляшівським, В. Г. Кравченком,  

В. Г. Скороходом.  



У першій книзі зібрані 
матеріали про політичні 
репресії на Житомирщині 
часів радянської доби. 
Біографічні нариси 
розповідають про долю 
видатних людей 

У ювілейному збірнику 
йдеться про етапи 

становлення Товариства, 
його сьогодення, про 

подвижників 
національної справи, 

про здобутки і втрати на 
шляху до здобуття 

Україною незалежності. 
 Окремим розділом 
висвітлено діяльність 
обласних і регіональних 
об'єднань відродженого 
Всеукраїнського 
товариства "Просвіта" 
імені Тараса Шевченка. 

Житомирщини, які внесли значний вклад у 
культурне, політичне, економічне життя 

країни і були репресовані. У книзі вміщено 
майже 5 тисяч коротких довідок на 

репресованих, прізвища яких починаються з 
літер А, Б, В. 





 Ювілейне видання до 90-річчя ЖДУ ім. Івана 
Франка висвітлює історію та багаті традиції цього 

навчального закладу, його сьогодення та 
перспективи. У книзі подано біографії видатних 

випускників університету: письменників, 
журналістів, науковців, державних діячів, що 

своїми досягненнями примножують надбання 
України та звеличують славу alma-mater, як 

одного з найпотужніших центрів освіти України.    

Висвітлюється історія одного з найстаріших міст 
України - Житомира - від його заснування до кінця 

XX століття. Чимало фактів з багатовікової історії 
міста вводяться авторами в науковий обіг вперше.  



Монографія вміщує історію виникнення, становлення і діяльність 
Товариства дослідників Волині; повну бібліографію праць Товариства 

дослідників Волині, документи й матеріали, що висвітлюють його 
діяльність. 

Ювілейне видання до 100-річчя Житомирського державного 
університету імені Івана Франка висвітлює історію, багаті 

традиції та перспективи поступу навчального закладу. У книзі 
подано історичний нарис, інформацію про сьогодення, а 

також видатних випускників університету: науковців, 
викладачів, письменників, журналістів, державних та 

громадських діячів. 





У збірник включено фрагменти двох 
найвидатніших праць В. Липинського "Україна на 
переломі" та "Листи до братів-хліборобів", які є 
вершиною української консервативної думки та 
державницької школи історіографії. Вміщено його 
окремі публіцистичні твори. Читач також 
ознайомиться з низкою праць соратників  
В. Липинського та сучасних авторів, в яких 
аналізується творча спадщина українського 
мислителя. 

Енциклопедія Сучасної України - перше 
багатотомне видання про Україну у всіх вимірах 
від початку 20 століття до сьогодення. 
Енциклопедія подає цілісний образ новітньої 
України в подіях, інституціях, установах, родах 
діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери 
життя в Україні, відображає сучасні погляди на 
історичні події та постаті. 



У збірник включено фрагменти двох 
найвизначніших праць В. Липинського "Україна на 
переломі" та "Листи до братів-хліборобів", які є 
вершиною української консервативної думки та 
державницької школи історіографії. Вміщено його 
окремі публіцистичні твори. Читач також 
ознайомиться з низкою праць В. Липинського та 
сучасних авторів, у яких аналізується творча 
спадщина українського мислителя. 
 У додатку публікуються фотографії з фондів 
Волинського краєзнавчого музею, Національного 
музею історії України. 

Книга друга продовжує публікацію текстів двох 
найвизначніших праць В. Липинського "Україна 

на переломі" та "Листи до братів-хліборобів". 
Уміщено також листування В. Липинського з 

відомими українськими вченими, громадсько-
політичними та церковними діячами. Крім того, 

читач ознайомиться з працями сучасних 
авторів, у яких аналізується творча та 

епістолярна спадщина українського мислителя. 



Розкривається багатство політичної 
думки України. З'ясовуються 

найважливіші проблеми становлення 
української державності та національного 

відродження, котрі мають пряме 
відношення до політичних процесів, що 

відбувалися в Україні.  

В енциклопедії представлено відомості про 
видатних громадських діячів, учених, діячів 

культури та мистецтва, освіти, основні історичні 
події України, охарактеризовано життя українців в 

інших державах, надано 
відомості про окремих видатних 

людей планети, тим чи іншим 
чином пов'язаних з Україною та 

про вчених, які істотно  
вплинули на розвиток 

історичної науки. 





Посібник-хрестоматія підготовлений колективом викладачів 
Житомирського державного педагогічного університету 

 ім. І. Франка, методистами Обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти та досвідченими 

вчителями-словесниками області. Матеріали посібника-
хрестоматії складаються з двох частин: у першій частині 

поміщено критичні матеріали, а в другій - уривки з художніх 
творів письменників про наш край. У тринадцяти розділах і 

додатках подано літературно-критичні огляди про 
літературний процес і короткі біографічні відомості про життя 

і творчість письменників, що були пов'язані з 
Житомирщиною. 



У книзі вміщено 
біографічні розповіді 
про письменників, які 

народилися, жили і 
працювали на 
Житомирщині.  

До збірки увійшли дві найкращі теоретичні праці автора - 
"Від Мирного до Хвильового" і "Між ідеєю і формою" та 

стаття "Що таке "Молода Муза"?. Сумарно ці студії дають 
широке трактування питань естетики художньої 

літератури, поетики тексту, проблем творчости та 
особливостей українського літературного модернізму.  



Ця книга присвячена 
видатному землякові, 

геніальному 
перекладачеві Борису 

Тену.  

Зі сторінок цієї книги з глибини 
віків долине до читача 

відлуння подій, змальованих у 
"Повісті врем'яних літ", 

постануть шляхи, що ними 
простувала українська поезія 

від XI століття. Книга 
завершується спогадами про 
 Б. Тена, В. Земляка, Григора 

Тютюнника. 

Вивченням, дослідженням 
української літератури автор 
займався понад сорок років. 
Пропонований збірник 
літературознавчих студій - це 
фрагменти того шляху, 
оскільки у книгу увійшли 
статті, написані понад 
двадцять літ тому (але не 

публіковані у свій час), написані щойно, тому 
ще нікому не відомі. Словом, у збірнику 

вміщені статті різних років.  








