
                              Осередок літературно-мистецького життя 

    Вже багато років хоч невелика,але затишна читальна зала 

Березнівської міської центральної бібліотеки , де господарка 

бібліотекарка з багаторічним досвідом Г.М.ДЕХТЯР , стала справжнім 

осередком пропаганди друкованого слова ,творчості 

вітчизняних,зарубіжних та рівненських авторів,галереєю персональних 

виставок доробків художніх майстрів Березнівщини. 

    Характерно, що Галина Миколаївна у своїй роботі велику увагу приділяє 

популяризації наших місцевих письменників та поетів. Саме цій тематиці 

присвячено розлогий, зі знаннями та любов'ю оформлений стенд "Література 

рідного краю". 

    Відкривається він словами відомого українського поета О. Олеся: 

О слово! Будь мечем моїм! 

Ні, сонцем стань! Вгорі спинися, 

Осяй мій край і розлетися 

Дощами судними над ним. 

    Далі читачі можуть ознайомитися з деякими творами нашого талановитого 

земляка, на жаль, нині покійного письменника Андрія Кондратюка, зокрема 

книгою "Старина", збірником спогадів про нього "Талант, помножений на 

долю". 

    Тут представлено чимало книг березнівчанина, письменника, поета і 

публіциста Бориса Боровця. Серед них збірки поезії "На берегах печалі", 

"Пророчий знак полів", прозових творів "Завія", публіцистики. 

    Окреме місце на стенді відведено творчості місцевих поетів Надії 

Шульжук, Надії Ярмолюк, Зої Дідич та Павла Рачка, їх творчі доробки 

приурочені до ювілейних дат народження цих літераторів. 

    Ознайомлюючись зі стендом, приємно помічаєш, що його оформлено і 

укомплектовано так, щоб якнайповніше висвітлити літературне життя 

нашого краю. Тому на ньому представлено книги авторів широкого спектру 

творчих уподобань та жанрів. Це видання Тетяни Марцинюк, Лади Степ 

(Власюк), член- кині Спілки письменників України Ірини Баковецької, 

Віктора Куца. 



    Досить широко висвітлено творчість нашого земляка, який народився і 

зростав у селі Кургани, Святослава Праска. Тут розміщено відомі його 

романи "Столочене жито", "Межа" та "Батьківські криниці". 

    Безперечно, увагу відвідувачів читальної зали також привертає великий 

стенд "А в серці тільки ти, єдиний, рідний краю", який сповна відтворює усе 

написане та надруковане про природу рідного Полісся, його народні пісенні 

перлини, героїв історичного минулого Рівненщини. Тут викликають цікавість 

дослідницькі твори місцевих краєзнавців Віталія Лашти та Віктора Боровця 

"Краса рукотворного парку", "Туристично - оздоровчі маршрути 

Березнівщини" і «Мандрівка Надслучанською Швейцарією» 

   Про історію нашого краю грунтовно, багатогранно і документально 

підтверджено розповідають два випуски збірника "Літопис Березнівщини", 

підготовлені і впорядковані директоркою краєзнавчого музею Наталією 

Трохлюк. 

 У життя і боротьбу за незалежність України командувача УПА "Поліська 

Січ" Т. Бульби-Боровця, діяльність очолюваного ним військового 

формування відтворюють у своїх книжках Іван Ольховський та Алла Куц. 

    Окреме місце займає куточок про життя і творчість колишнього 

багаторічного керівника аматорського народного хору РБК, композитора, 

заслуженого працівника культури України Федора Гощука. У ньому вміщено 

ошатну книгу "Повертаюсь", присвячену пам'яті цього талановитого митця, у 

якій вміщено його кращі пісні, а також окремо пісенники Федора 

Васильовича "І собі калину посадіть" та "В госточки прийшли співаночки". 

    Поруч розміщено солідне видання книги кандидата філологічних наук 

нашого земляка Йосипа Федаса "Поліські перлини" (українські народні пісні 

села Михалин Березнівського району Рівненської області у записах Йосипа 

Федаса). 

    Чимало естетичної насолоди принесе читачам ознайомлення з альбомами 

"Тополиний пух на оксамиті" та "Світ у тополевій палітрі", де вміщені 

оригінальні картини відомої нашої художниці Ольги Осейчук. 

Під час моїх відвідин читальної зали сюди завітала активна читачка 

бібліотеки, велика шанувальниця народного мистецтва, пенсіонерка Зоя 

Максимчук. 

- Я з приємністю ознайомлююсь зі стендами, на яких представлені твори 

наших талановитих земляків, - ділиться вона. - Адже чимало з них я знаю 



особисто, нерідко спілкуюся з ними. А оце прийшла оглянути виставку 

творів молодої вишивальниці Іони Романович. 

    Продовжуючи цю тему, слід зазначити, що протягом останніх років у 

читальній залі демонстрували своє мистецтво десятки місцевих майстрів 

народної творчості. Зокрема, власні твори шанувальникам прекрасного 

представляли вишивальниці Лариса Поліщук, Зінаїда Козлюк, Тетяна 

Сидорук, в'язальниця Віра Козачек, художники Анатолій Таргоній, Людмила 

Власюк, Андрій Бойчук, Ніна Лашта, фотомайстер Олександр Черниш, 

великий інтерес у глядачів викликали картини художниці Лесі Токарської, 

висипані крихтами бурштину. 

    Похвально, що бібліотекарка Г. М. Дехтяр не тільки формує виставки робіт 

аматорів мистецтва, а нерідко організовує зустрічі з ними, на які запрошує 

поці- новувачів творчості наших земляків. Тут, у залі, вони розповідають про 

свої захоплення, творчий процес, а також проводять майстер-класи. Це, 

безперечно, сприяє глибшому сприйняттю глядачами художніх робіт, 

представлених на персональних виставках. 

                                                                                                          Павло 

РАЧОК.                  

                                                                                                   

 

 


