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У срібнім сяйві прожитих років : біобібліографічний нарис до 70 річчя від дня народження 
Б. Т. Боровця /КЗ «Березнівська централізована система публічно-шкільних бібліотек», 
Березнівська центральна районна бібліотека, Сектор довідково-інформаційної 
бібліографічної роботи. - Березне, 2019. – 26 с. : іл. 
 
 
 

Біобібліографічний нарис приурочений 70- річчю від дня народження відомого 
місцевого письменника Бориса Боровця. 

Видання включає матеріали про життя і творчість автора, бібліографічний список 
виданих творів, публікацій в періодичних виданнях. 

Посібник рекомендований учням загальноосвітніх шкіл, студентам, бібліотечним 
працівникам, викладачам літератури та всім, хто цікавиться літературою Березнівщини. 
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На день народження собі 
Уже нічого не чекаю,  
Ні віншувань, ні втіхи.  
Літа за білими снігами  
Не догукатися до них.  

Здається, вчора тільки з дому  
Надії сповнений поїхав,  

А вже невдовзі розпрягати  
Мені належить вороних.  
Була дорога як дорога,  

Нічим не гіршою, ніж в інших, 
Пізнав за кожним поворотом 

 Потроху радість і печаль. 
І не візьмуся порівняти,  

Чого із них бувало більше,  
Про що не варто шкодувати,  
За чим бере щемливий жаль.  

З літами все переболіло.  
Минулі знахідки і втрати  

Вже не хвилюють, не тривожать 
 Так, як тривожили колись. 

 І дні буденні, нецікаві,  
І ювілейні круглі дати  

Отак неждано й невблаганно  
З снігами білими злились. 
 Іще разок відпразникую, 

 Іще один минеться січень.  
Вітри мелодію вітальну  

Мені зіграють на дротах. 
 Згорять повільно і врочисто  

Запалені тобою свічі. 
 І тільки пам'ять закигиче,  

Немов самотній в небі птах. 
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Борис Боровець: літературний портрет 
 

 Ще при народженні 70 років тому Отець Небесний щедро обдарував 
його літературними талантами: перу члена Національних спілок 
письменників та журналістів України Бориса Тимофійовича Боровця 
підвладні поезія, проза, драматургія, він вправний есеїст, публіцист, 
дослідник-документаліст, перекладач. 
 Колискою літературної творчості Бориса Боровця є Березнівщина, а 
саме мальовниче село Яцьковичі. Там і народився 3 січня 1949 року 
майбутній письменник в сім'ї звичайних селян із середнім достатком. 
Дитинство пройшло в рідному селі. Тут Борис навчався до 8-го класу, 
потім ще три роки вчився у Балашівській середній школі.  
 За спогадами письменника, потребу говорити віршами відчув ще в 
шкільні роки. Очевидно, дався взнаки безпосередній вплив вчителя-поета 
Андрія Яворського, який сам писав вірші (друкували їх у районці) і був 
прикладом для своїх вихованців. Часто згадує Борис Тимофійович і Яценю 
Тимофія Сидоровича, теж вчителя, уже в Балашівській школі, який умів 
виявити і заохотити юні обдарування.  
 Позаду шкільні роки. На руках атестат про закінчення школи. Юнак, 
ввібравши в серце тихі, некрикливі барви рідної землі, мамині спогади та 
батькову науку, з першої спроби здолав доволі високу планку вступних 
іспитів та конкурсного і в 1966 році став студентом філологічного 
факультету Рівненського педагогічного інституту. 
 Роки навчання в педінституті позначені активною участю в житті 
факультету філології, відділення майбутніх вчителів української мови та 
літератури. 
 При інституті працювала літературна студія під керівництвом 
викладача Миколи Кузьменка. Цей мудрий наставник умів зібрати навколо 
себе усіх, хто пробував себе в літературі чи журналістиці. Студенти 
попередньо читали написане друзями по перу, збиралися на засідання, 
обговорювали, виступали по обласному радіо, друкували свої твори та 
рецензії на твори інших авторів в газетах. Ця літературна студія була 
творчою майстернею молодих талантів. 
 Роки студентства позначені для Бориса Тимофійовича написанням 
переважно прозових речей, зокрема новел, поетичних творів було небагато. 
 По закінченні інституту в 1971 році був направлений вчителювати в 
Голубненську середню школу. Налагодилась співпраця з районною газетою 
«Ленінським шляхом». Надсилав туди замітки, поезії. А 1972 року молодого 
вчителя запросили на посаду кореспондента-організатора районного 
радіомовлення, що діяло як відділ районної газети. Через два роки був 
обраний другим секретарем Березнівського райкому комсомолу, згодом - 
першим. У 80-хроках – працівник райкому партії, але не покидав надії 
повернутися в журналістику. Ця надія й привела його на відділення 
журналістики Вищої партійної школи при ЦК Компартії України. 
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 З 1990 року – заступник редактора районної газети, з 1991 по 2015 рр. 
очолював редакційний колектив Березнівської районної газети 
«Надслучанський вісник». 
 Вчився, працював, писав вірші, мріяв про першу поетичну книжку. Але 
подібні мрії у 70-80 роки втілити в життя було нелегко. В 1993 році 
систематизував написане і поніс до свого однокурсника Петра Цецика, який 
очолював редакційно-видавничий відділ тодішнього облполіграфвидаву. Він 
жестав редактором першої збірки «На берегах печалі», яка була видана у 
цьому ж році. 
 «Перехресні дороги» – друга збірка Бориса Боровця. Видана теж в 
облполіграфвидаві під редагуванням Петра Цецика в 1995 році. Мотиви 
збірки різноманітні: лірично-автобіографічні, історичні, екологічні , 
психологічні та моральні. Кожна з поезій збірки – це завершений поетичний 
роздум про найрізноманітніші відтінки минулого, сучасного та 
прийдешнього життя. 
 Щодо наступної збірки Бориса Боровця, то виходу її передувало 
знайомство автора з київськими письменниками колишнім редактором 
видавництва «Радянський письменник» Дмитром Головком та Іваном 
Власенком. Борис Тимофійович передав рукопис чергової збірки 
письменникам для ознайомлення – хотілось почути думку авторитетів. 
Прочитавши вірші, Дмитро Головко написав листа Борису Боровцю, в якому 
запропонував вступати в Спілку письменників України й пообіцяв дати 
відповідну рекомендацію. Схвально відгукнувся він і на поезії рукопису 
нової збірки «Пророчий знак полів», прорецензувавши її. А редактором був 
той же Петро Цецик. Збірка вийшла у 1998 році. 
 Після виходу цієї книги Борис Боровець ще тісніше почав 
співпрацювати з обласною організацією Спілки письменників. Опікував 
Бориса Тимофійовича Євген Шморгун, який на той час очолював обласну 
організацію і з яким знався ще зі студентських літстудійних років. Разом з 
ним підготували до друку нову збірку «Голос трави». Редагував її Степан 
Бабій. Вийшла вона в 1999 році у видавництві «Азалія» Рівненської 
письменницької організації. 
 У 1998 році Бориса Боровця було прийнято в обласну організацію 
Спілки письменників. Рекомендацію дали Дмитро Головко, Степан Бабій і 
Андрій Кондратюк, а у вересні 2000 року він став членом Спілки 
письменників України. 
 Працюючи в газеті, Борис Тимофійович повсякчас перебуває на вістрі 
подій, сумних і радісних. Такою сумною звісткою став раптовий відхід із 
життя тренера Березнівської ДЮСШ Станіслава Коваля, людини шанованої, 
мудрого наставника не одного покоління спортсменів. А оскільки вони були 
односельцями, приятелювали, то вважав своїм обов’язком написати про 
життя і тренерську роботу Станіслава. Свої спогади та спогади колег, учнів, 
відгуки вилились у повість про драматичну долю заслуженого тренера 
України з греко-римської боротьби. Назва книги – «Фанат, або хроніка 
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одного життя», видана у видавництві «Азалія» в 2000 р., а в 2015 р. з’явилося 
друге, доповнене її видання.  
 У співавторстві з Андрієм Кондратюком у 2003 році написана і видана 
публіцистична книга-діалог «Поклик творчості», в 2002 та 2003 роках 
побачили світ окремими виданнями літературні портрети Леоніда Куліша-
Зіньківа та Петра Велесика. 
 У книзі Бориса Боровця «Поліття» (2007) вміщені вірші, що 
народилися наприкінці минулого – в першому п'ятиріччі нинішнього 
століття, – у час великих суспільних сподівань і не менших розчарувань, що 
й визначило тематику більшості поетичних рефлексій автора. 
 Книга «Поліссям народжене слово» вийшла у видавництві «Волинські 
обереги» в 2012 році. Її становлять літературні портрети письменників, чий 
творчий шлях пов'язаний з Рівненським Поліссям. 
 Кожна нова збірка Бориса Боровця – це неповторна яскрава зірка на 
поетичних небосхилах. Збірка «65 на 65» побачила світ у 2013 році. В ній 
уміщено 65 віршів, які репрезентують поетичну творчість автора до його 65-
річчя. У 2016 році збірка стала переможцем обласного щорічного конкурсу 
«Краща книга Рівненщини» в номінації «Краща поетична збірка» 
 Книга есеїв і листування «У пам'яті і в серці» вийшла у видавництві 
«Волинські обереги» в 2015 році, а у видавництві «Азалія» в 2016 році 
побачив світ роман-мозаїка «Заглада», видрукуваний приватним видавцем В. 
А. Лапсюком. Цей же роман надрукував і львівський журнал «Дзвін» (№8 за 
2017 рік), фрагменти з нього публікувала газета «Літературна Україна». 
 У 2018 році у видавництві «Волинські обереги» була надрукована нова 
книга «Завія», яка містить повістини, оповідання, окрушини, силуети. 
 Борис Боровець друкується у всеукраїнських і обласних виданнях, 
районці, 
колективних збірках і альманахах. Він автор літературно-критичних статей в 
періодиці й літературно-художніх збірниках, редактор поетичних і прозових 
книг інших авторів. 
 Активний в громадському житті. Один раз обирався депутатом 
Березнівської селищної і чотири рази – районної рад. Нагороджений Золотою 
медаллю, Почесними грамотами та іншими відзнаками Національної спілки 
журналістів, грамотами Національної спілки письменників, обласної та 
районної рад і держадміністрацій. Лауреат обласної літературної премії ім. 
Світочів (2014). 
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Твори Бориса  Боровця: 
 

Поетичні збірки 
 

 
 
Боровець Б. Т. На берегах печалі : поезії / Б. Т. Боровець. - 
Рівне : Державне РВП, 1993. - 126 с. 
 Ця книга для вдумливого, не сквапного на 
екстравагантні виверти слова читача. Бо все в ній, як ото в 
пісні співається, просте і справжнє, мов природа чи вечеря 
на столі. 
 
 
 
Боровець Б.Т. Перехресні дороги : Вірші, поема / Б. Т. 
Боровець. - Рівне : Державне РВВ, 1995. - 182 с. 
 Мотиви збірки різноманітні: лірично-автобіографічні, 
історичні, екологічні, психологічні та моральні. Кожна з 
поезій збірки - це завершений поетичний роздум про 
найрізноманітніші відтінки минулого, сучасного та 
прийдешнього життя. 
 
 
 

 
 
Боровець Б.Т. Пророчий знак полів : поезії / Б. Т. 
Боровець. - Березне : Надслучанський вісник, 1998. - 94 с. 
 Це роздуми про смисл життя людини, як невід’ємної 
частинки природи, спроба піднятися над суєтною 
буденністю і скоромирушністю існування, роглянути на 
довколишність як на щось неповторне і вічне, що лише 
змінює форми свого буття. 
 
 
 
Боровець Б.Т. Голос трави : вірші / Б. Т. Боровець. - Рівне 
: Азалія, 1999. - 98 с. 
 Зрілість, виваженість слова і думки поліського 
поета засвідчує нова збірка. Вдумуючись у назву збірки 
«Голос трави», мимоволі відчуваєш себе частинкою 
зеленої планети на ймення Земля. 
 
 
 



~ 7 ~ 
 

 
Боровець Б.Т. Поліття : Поезії / Б. Т. Боровець. - Рівне : 
ОВІД, 2007. - 88 с. : іл. 
 Збірка є ще одним озоновим шаром цілющої поезії, що 
благодатно впливає на душу, спонукає очиститись від 
фальші і замислитись над поруділими від часу сторінками 
життя, в яких криється глибокий зміст. У книзі 
вміщені вірші, написані наприкінці минулого - в першому 
п’ятиріччі нинішнього століття, - у час великих суспільних 
сподівань і не менших розчарувань, що й визначило 
тематику більшості поетичних рефлексій автора. 

 
 
 

 
Боровець Б. Т. 65 на 65 : Поезії / Б. Т. Боровець . - 
Рівне : ПП Лапсюк В. А., 2013. - 100 с. 
 Здавалось би, у збірці «65 на 65» усе начебто 
повторюване, оскільки вона скомпонована з уже раніше 
написаного і виданого, однак своєю структурною 
вивершеністю це видання нагадує своєрідний духовний 
Храм, ступивши до якого, уже не можеш стримати 
емоцій, адже кожен поетичний образок у своїй логічній 
послідовності захоплює не лише змістом, а й образною 
канвою, філософськими роздумами над прожитим і 
пережитим, висвічується гранями мудрості та високих                  

                               духовних ідеалів. 
 
 
 

Повісті 
 
 

Боровець Б.Т. Фанат, або Хроніка одного життя : Повість 
- спомин / Ред. Є.Шморгун. - Рівне : Азалія, 2000. - 156 с. : 
фото. 
 Цікаві роздуми автора майстерно переплітаються 
з спогадами рідних, друзів, учнів, вимальовуючи портрет 
непомітної ззовні, але такої багатої шанованої 
особистості. Станіслав Коваль був одержимий метою 
творити (виховувати) юнаків із високою силою духу і 
прагнення перемоги. Мріяв про те, щоб побачити своїх 
вихованців кандидатами і  майстрами спорту. І був 
надзвичайно щасливий з їхніх  перемог. 
 
 



~ 8 ~ 
 

 
      Боровець Б. Т. Фанат, або Хроніка одного життя : 
      повість-спогад / Б. Т. Боровець ; ред. Є. Шморгун. - вид. 
      2-ге, доп. - Рівне : Волинські обереги, 2015.- 224 с. : іл. 
  Повість-спогад сучасного українського письменника   
     Бориса Боровця - розповідь про драматичну долю    
     заслуженого тренера України з грекоримської боротьби  
     Станіслава Коваля. 
 
 

 
 
    Боровець Б. Т. Заглада : роман-мозаїка / Б. Т. Боровець;    
    ред. Є. Шморгун; іл. Л. Власюк. - Рівне : Лапсюк В. А.,   
    2016. - 327 с. : іл. 
        Роман-мозаїка охоплює значний відтинок часу минулих    
   найболючіших змагань поліщуків за право бути    
   Людьми на рідній землі. 
 
 
 

 
                       
 
 
 

Боровець Б. Т. У пам'яті і в серці : есеї, листування / Б. 
Т. Боровець . - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 271 с. : 
фот. 
 Збірка есеїв і листування Бориса Боровця - це 
своєрідне продовження попередньої книги «Поліссям 
народжене слово». У ній автор розповідає про рідних 
йому людей, а також людей, які Божою волею чи волею 
випадку зустрілися на життєвому шляху і назавжди 
залишилися в його пам'яті і в серці. 
 
 

 
 
 
Боровець Б.Т. Завія : повістини,   оповідання,   
окрушини,   силуети  / Б. Т. Боровець. - Рівне : Волин. 
обереги, 2018. - 264 с. 
       Вихоплені з нашої буденності сюжети перших 
двох  розділів нової книги автора сповнені 
пристрастей і  переживань, які в одних випадках 
возвеличують героїв, а в інших приводять їх до 
переступу норм співжиття. В третій частині збірки 
вміщені відгуки на книги інших авторів, публікації в 
періодиці, літературні події. 
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Літературні портрети 
 
 

Боровець Б. Т. Леонід Куліш-Зіньків. Літературний 
портрет/ Б. Т. Боровець. – Рівне: Азалія, 2002. – 24 с. 
 Ця книжка-нарис про життєвий і творчий 
шлях відомого українського поета, члена національної 
спілки письменників України Леоніда Куліша-Зіньківа, 
якому виповнюється 60 років. 
 
 
 
 
 
Боровець Б. Т. Петро Велесик. Літературний 
портрет/ Б. Т. Боровець. – Рівне: Азалія, 2003.–36 с. 
 Книжка-нарис про життя і творчу діяльність 
відомого українського письменника, члена 
Національної спілки письменників України Петра 
Велесика, якому 2 січня 2004 року сповнюється 60 
літ. 
  
 
 
 
 

Боровець Б. Михайло Яцковський у документах, 
віршах і листах / Б. Боровець. - Рівне : Оповідач, 
2010. -152 с. 
 У книзі досліджується життєвий і творчий 
шлях забутого українського літератора Михайла 
Яцковського, який у другій половині ХІХ століття зі 
своєї поліської глибинки обстоював окремішність 
українського народу і його мови перед київським 
малоросійством. 
 
 
 
Боровець Б. Т. Поліссям народжене слово : літ. 
портр./ Б. Т. Боровець . - Рівне : Волинські обереги, 
2012. - 193 с.: фото. 
 Книгу становлять літературні портрети 
письменників, чий життєвий і творчий шлях 
пов'язаний з Рівненським Поліссям. Вона буде 
цікавою тим, хто вивчає літературу рідного краю. 
Мова в книзі йде про тих кого народило й виростило 
Полісся,кому дало воно крила для злету, надихало й 
надихає жити і творити. 
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Твори видані у співавторстві 
 

  Кондратюк А. І. Поклик творчості : бесіди про 
  літературу і життя / А. І. Кондратюк, Б. Т. Боровець.     
  - Рівне : Азалія, 2003. – с.279: іл. 
  Відштовхуючись від реалій сьогодення та 
 перевисаючи поглядом у віддалене й не дуже минуле,     
 автори цієї книжки досліджують долю творчої   
 людини в Україні на зламі епохи. Та ще й спонукають   
 читача бути співдослідником, докопуватися до  
 першовитоків найгостріших й найболісніших проблем  
 творчості. 

 
 

Драматичні твори 
 
 

Боровець Б.Т. На своїй землі : Драма / Б. Т. Боровець. 
- Рівне : Рівненська друкарня, 2008. - 72 с. 
 Драма на 2 дії, 5 картин з прологом і епілогом за 
спогадами Т. Бульби-Боровця «Армія без держави». 
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Публікації творів Б. Боровця у 
періодичних виданнях та збірниках 

 
Боровець Б. Завія [уривок] / Б. Боровець // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2019. - № 1/3 січ./. - С. 6. 
 
Боровець Б. Подвійний агент Людмила Фоя / Б. Боровець // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 46/5 лип./. 
- С. 8. - Продовж. Початок : № 46, 47,48, 50, 2018. 
  З доступних архівних джерел про подвійного агента НКВС і ОУН 
Людмилу Адамівну Фою 
 
Боровець Б. Цей невгамовний Михайло Борейко / Б. Боровець // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 43/19 
черв./. - С. 5. 

Про рівненського просвітянина Михайла Борейка, зокрема про його 
опіку над відомим українським письменником Андрієм Кондратюком 
 
Боровець Б. Літературно-публіцистична діяльність Тараса Бульби-Боровця 
/ Б. Боровець // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 
2018. - N 34/15 трав./. - С. 4, 5. 

Про постать організатора Української повстанчої армії "Поліська січ" 
Тараса Бульбу-Боровця, а зокрема його літературно-публіцистичну 
діяльність 

 
Боровець Б. Заглада : (уривок з роману-мозаїки) / Борис Боровець // 
Літературна Україна : газета письменників Украіни. - 2017. - № 9. - С. 8. 
 
Боровець Б. Заглада : роман-мозаїка / Борис Боровець // Дзвін : 
літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис НСПУ. - 2017. - 
№ 8/серп./. - С.62-133. 
 
Боровець, Б. Справа «Юди» : художньо-документальна повість / Б. 
Боровець //Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2017. - N 
44/13 черв./.- С. 6. 
 
Боровець Б. Основний інстинкт / Б. Боровець // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2017. - N 28/11 квіт./. - С. 5. 
 
Боровець Б. Знанння примножує печалі / Б. Боровець // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2016. - N 87/15 листоп./. - С. 6. 
 
Боровець Б. Примара / Б. Боровець // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2016. - N 71/20 верес./. - С. 5. 
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Боровець Б. Заглада : фрагменти з роману-мозаїки : частина друга / 
Б.Боровець // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2016. - 
N46/21 черв./. – С. 4-5. 
 
Боровець Б. Нове про Михайла Яцковського / Б. Боровець // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2016. - N 42/7 черв./. 
- С. 4-5. 
 
Боровець Б. І мертвим заздрили живі (Заглада) : роман-мозаїка / Б. 
Боровець //Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2015. - N 
84/17листоп./. - С. 4-5. 
 
Революція Гідності. Війна: книга-пам’ять/ упоряд. А. Лимич. –Рівне: 
Волин.Обереги, 2015. – 320 стор.  

Вірш Б.Боровця: Гуртуймося! 
 
Боровець Б. Гуртуймося! : / Б. Боровець // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2014. - N 47/8 лип./. - С. 1. 
 
Боровець Б. Що у прізвищі заховано? / Б. Боровець // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2014. - N 39/3 черв./. - С. 4-5. 

Історія утворення прізвищ та звідки походить прізвище - Боровець? 
 
Боровець Б. Навіяне старою фотокарткою : [вірш]  / Б. Боровець // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2013. - N79/80/11 
черв./. - С.5. 
 
Боровець Б. 24 серпня 1991 року /Б.Боровець//Шевченкові верстви: збірник, 
до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. - Рівне: ПП Лапсюк 
В.А.,2013.- С.236. 
 
Боровець Б. Та невже ж нам по колу, по колу, по колу, по колу/ Б. Боровець 
// Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2012. - N93/ 31 
лип./. - С. 2. 
 
Боровець Б. Для дітей і про дітей з любов’ю /Передмова до вибраного 
Леоніда Куліша-Зіньківа /Рівне. – 2012. 
 
Боровець Б.Тарас Боровець : літературно-публіцистична діяльність / Б. 
Боровець // Погорина : літературно-краєзнавче видання. – Рівне: 
ВАТ«Рівненська друкарня», 2011. - № 16/17. – С. 339-362. 
 
Борис Боровець // Літературна Рівненщина. Антологія. – Рівне: 
Письменницька робітня «Оповідач», 2010. – С. 36-39. 
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Боровець Б. Михайло Яцковський у документах, віршах і 
листах/Б.Боровець //Погорина.- 2010.- №12/13. 
 
Боровець Б. Осені нашої мить/ Б. Боровець // Погорина : літературно- 
краєзнавче видання. – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. - № 8/9. – 
С.307-309. 
 
Боровець Б. Історія одного автографа. В книзі «Неблудний син Великої 
Волині. 

Спогади та матеріали про Уласа Самчука.- Рівне: Азалія, 2008. 
 
Боровець Б. Запізнілі слова : вірші/Б.Боровець//Провінційка.-2007.- 
№33/9серп./.- С.16. 
Берестецька Голгофа : Антологія української поезії про Берестецьку битву 
1651 року / упоряд. О. Ошуркевич/. – Луцьк : Надстир'я, 2007.- С. 196. 

Вірші Б. Боровця: «У гробниці музею»,  «Козацькі могили», «На 
святкуванні 340- річчя Берестецької битви» 
 
Барви рідного краю: Збірник /упоряд. Є. Шморгун/. – Рівне: Азалія, 2006. – 
С.160.  

Вірші Б.Боровця : «А ви бачили, як помирають дерева…», «Може, все 
це мені тільки сниться…» 
 
Борис Тимофійович Боровець // Літературна Рівненщина. Антологія. – 
Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2005. – С. 73-82. 
 
Хрестоматія. Письменники Рівненщини – дітям /упоряд. Є. Шморгун/. – 
Рівне: Азалія,2005. – С.400. 

 Б.Боровець «На своїй землі» / уривок з драми  
 

 Боровець Б. На своїй землі : драма / Б. Боровець // З берегів Случа : 
альманах. – Рівне: Волинські обереги, 2003. – С. 64-93. 
 
Боровець Б. Добірка віршів // Вісник літоб’єднання «Радосинь».- 2003. № 
12 січ. 
 
Боровець Б. Замок Семашка в Губкові / Б.Боровець // Погорина, 
Рівне:Азалія,2002. - Вир.4.- С.18-19. 
 
Дзвони Михайла Біласа та ін.. вірші // Вільне слово.- 1998. -11 лист. 
 
За вольную волю: поетична антологія /упоряд. І. Пащук/. – Рівне, 1995.- 
С.126. 
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Вірші Б. Боровця: «У гробниці музею»,  «Козацькі могили», «На 
святкуванні 340- річчя Берестецької битви» 
 
 

Рецензії автора 
 
Боровець Б. На діком брєгє Іртиша /Б.Боровець // Слово Просвіти. – 2017.-
№ 29/20-26 лип. 

Рец. на кн. : Шморгун Є. Снігури : повість / Є. Шморгун. – Рівне : ПП 
Лапсюк В. А., 2017. - 72 с. 
 
Боровець Б. Повість, що спонукає до роздумів / Б. Боровець // Вісті 
Рівненщини : газета обласної Ради. - 2016. - №22/3 черв./. - С. 14. 

Рецензія Бориса Боровця на книгу П. Велесика "Летовище" 
 
Боровець Б. Сторінками прочитаного життєпису / Б. Боровець // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2016. - N 7/26 січ./. - 
С. 6. 

Рец. на кн.:  Ольховський І. Засновник УПА (1941-1943). Сторінки 
непрочитаного життєпису Тараса Бульби-Боровця  / І. Ольховський. - К., 
2015  

Про книгу київського письменника Івана Ольхоського "Засновник УПА 
(1941-1943). Сторінки непрочитаного життєпису Тараса Бульби-Боровця" 

 
Боровець Б. Сторінками прочитаного життєпису /Б.Боровець //Вільне 
слово.- 2016.- №5 /28 січ. 

Рец. на кн.:  Ольховський І. Засновник УПА (1941-1943). Сторінки 
непрочитаного життєпису Тараса Бульби-Боровця  / І. Ольховський. - К., 
2015  

Про книгу київського письменника Івана Ольхоського "Засновник УПА 
(1941-1943). Сторінки непрочитаного життєпису Тараса Бульби-Боровця" 
 
Боровець Б. На день народження собі / Б. Боровець // Надслучанський вісник 
: громадсько-політична газета. - 2014. - N 44/24 черв./. - С. 5 

Рец. на  Боровець Б. На день народження собі : 65 на 65. Поезії. / Б. 
Боровець. - Р.: - ПП Лапсюк В.А.,2013.-100 с. 

 
Боровець Б. Розмисли про земну присутність / Б. Боровець // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2012. - N134/135/23 
жовт./. - С. 7. 

У Рівненському видавництві "Волинські обереги" побачила світ нова 
книга нашого земляка, відомого українського письменника Андрія 
Кондратюка "Геній поза Батьківщиною" 

 
Боровець Б. Хутір Отраже: наяву і в романі: рецензія/ Б Боровець 
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//Надслучанський вісник: громадсько-політична газета. - 2010. - N23/24/ 20 
лют./- C. 6. 

Кондратюк  А. Хутір  : роман / А. Кондратюк. - Рівне: Волинські 
обереги, 2005. - 851 с. 
 
Боровець Б. Андрій Кондратюк і його роман «Хутір»/Б.Боровець // Шлях 
перемоги.- 2006.- №14 / 5 квіт. 
 
Боровець Б. Кожен вірш – мов оголений нерв /Передмова до збірки 
Людмили Литвинчук «Помолімось за Правду...»/. - Рівне: Волинські 
обереги.- 2002. 
 
 

Публікації на шпальтах періодичних видань 
 
Боровець Б. Гарний гість завітав до моєї оселі /Б.Боровець // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. – 2017.- № 17 / 26 
верес./.- С.6. 

Про творчість члена Національної спілки письменників України, 
лауреата літературних премій імені Олеся Гончара та імені Валер'яна 
Підмогильного -  Миколи Гавриловича Невидайла з Дніпропетровщини 
 
Боровець Б. Щоб не відійшов у забуття / Б. Боровець // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2016. - N 9/2 лют./. - С. 7. 

Про творчий шлях талановитого письменника-земляка з Березного 
Анатолія Поліщука 
 
Боровець Б. У руслі традицій та новаторства : з історії і сучасного 
Рівненської письменницької організації / Б. Боровець // Вільне слово : 
громадсько-політична газета. - 2015. - №50/10 груд./. - С. 11. 
 
Боровець Б. Повертав знакові постаті із забуття і сам залишився незабутнім 
/Б. Боровець // Надслучанський вісник : Громадсько-політична газета. - 
2015. - N 4/20 січ./. - С. 4. 

Розповідь - спогад про постать письменника - краєзнавця, журналіста 
Григорія Дем’янчука 
 
Боровець Б. Кінь любить овес, а письменник успіх /Б.Боровець // 
Надслучанський вісник. – 2015.- №37 / 26 трав./ 
 
Боровець Б. Наш космонавт Мирослав Гермашевський / Б. Боровець 
//Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2013. - N93/94/9 
лип./. - С. 4. 

Про польського космонавта Мирослава Гермашевського, який 



~ 16 ~ 
 

народився у селі Липники Березнівського району, знищеному в 1943 році 
внаслідок міжнаціонального протистояння поляків і українців 
 
Боровець Б. Родове коріння московської знаменитості - у Яцьковичах / 
Б.Боровець // Вісті Рівненщини : газета обласної Ради. - 2013. - №2/11 січ./. – 
С. 14. 

Батько відомої московської фігуристки, співачки, телеведучої Анни 
Семенович Григорій Тимофійович родом із Яцькович Березнівського району 
 
Боровець Б. Публікація навіяла спомин /Б.Боровець// Літературна Україна.- 
2012.- №5 /2 лют. 
 
Боровець Б. Євген Шморгун. Письменник, видавець, громадський 
діяч/Б.Боровець // Погорина.- 2011.- № 18/19. 
 
Боровець Б. Ще одна спроба анатомувати час… /Передмова до книги 
Тетяни Марцинюк «Кардіограма любові». - Київ.- 2010 . 
 
Боровець Б. Андрій Кондратюк. Талант, не затребуваний 
суспільністю/Б.Боровець // Погорина.- 2010.- № 14/15. 
 
Боровець Б. Таємниця слова Євгена Шморгуна /Б.Боровець // Вільне 
слово.-2010.- № 30 /20 квіт. 
 
Боровець Б. Мовив і відійшов у вічність / Б.Боровець //Літературна 
Україна. - 2009. - № 6/12 лют. 
 
Боровець Б. З прожитого і пережитого/У кн. Петро Велесик. Твори. Т. 1/.- 
К.: Роса, 2009. 
 
Боровець Б. Леоніду Кулішу_Зіньківу – 60/Б.Боровець // Літературна 
Україна.- 2002.- №19 / 23 трав. 
 
Боровець Б. Талант, не затребуваний суспільністю/Б.Боровець// 
Літературна Україна.- 2001.- № 27 / 26 лип. 
 
Боровець Б. Талант, не затребуваний суспільністю (Андрій Кондратюк, 
новели нашого хутора) /Б.Боровець// Вісті Рівненщини.- 1999.- №72/6 жовт. 
 
Боровець Б. Плаче в сивині своїй серце/Б.Боровець// Надслучанський 
вісник.-1998.- №41/6 трав. 
 
Боровець Б. В боротьбі проти зла /Б.Боровець // Ленінським Шляхом.- 
1986.- квіт. 
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Боровець Б. Сад його надії / Б.Боровець // Ленінським шляхом.- 1972.- 26 
лют. 
 
Боровець Б.Друге народження літопису /Б.Боровець //Ленінським шляхом.-
1971.- 20 листоп. 
 
Боровець Б. Засвіт на слов’янських берегах /Б.Боровець // Зміна. – 1969.-
№83/10 лип. 
 
 

Публікації про життя і творчість Б.  Боровця 
 
Дідич З. Бути на землі Людьми /З.Дідич //Надслучанський вісник.- 2017.- 
№14/21лют.- С.4. 

Рецензія на книгу Б.Боровця "Заглада" 
 
Марцинюк Т. Заради майбутнього без заглад/Т.Марцинюк // 
Надслучанський вісник.- 2017 .-№10 /7лют.- С.6. 

Рецензія на книгу Бориса Боровця "Заглада" 
 
Ваврик М. Поетичне тріо журналістів / М. Ваврик // Надслучанський вісник: 
громадсько-політична газета. - 2016. - N 42/7 черв. - С. 2. 

Про ветеранів журналістської ниви Березнівської районної газети 
"Надслучанський вісник" Н. М. Ярмолюк, П. Т. Рачок, Б. Т. Боровець. 
 
Дідич З. У пам’яті і в серці / З. Дідич // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2016. - N 32/26 квіт. - С. 4-5. 

Про нову збірку есеїв і листування Бориса Боровця, в якій автор 
розповідає про рідних йому людей та випадкових зустрічей  на життєвому 
шляху 
 
Сорока П. Літературні денники. Жбан, розкручений назад/П.Сорока//Слово 
Просвіти, ч. 13.- 2016.- 31 берез – 6 квіт. 
 
Письменники Рівненщини – лауреати літературних премій 2014 року: 
бібліографічне есе.вип.7/ О.В.Гаврилюк; за редакцією С.А.Патрикей. - Рівне, 
2015.- С. 34. 
 
Дідич Б. Феномен «Фаната»/ Б.Дідич// Надслучанський вісник.- 2015.- 
№85/20 листоп. 
 
Рачок П. Натхнення черпає у рідному краї/П.Рачок// Надслучанський 
вісник.- 2014.- № 82/11 листоп. 
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В читальному залі Березнівської РДБ відбулася презентація книг та 
шанування творчості місцевого літератора Б. Боровця 
 
Рачок П. Животворне сяйво «Дерманського світильника» / П. Рачок 
//Надслучанський вісник : Громадсько-політична газета. - 2014. - N 
70/30верес. - С. 3. 

Про нагородження письменника-земляка, головного редактора 
районної газети Б. Боровця обласною літературною премією імені Світочів та 
вручення золотої медалі української журналістики талановитій поетесі, 
заступнику головного редактора "Надслучанського вісника" Н. Ярмолюк 
 
Денисюк В. У Дермань – до Світочів В. / В.Денисенко // Літературна 
Україна. - 2014. – N37-38 /2 жовт. - С. 9. 

Про нагородження письменника-земляка, головного редактора 
районної газети Б. Боровця обласною літературною премією імені Світочів та 
вручення золотої медалі української журналістики талановитій поетесі, 
заступнику головного редактора "Надслучанського вісника" Н. Ярмолюк 
 
Кондратюк А. Любов завжди винагороджується (Навіяне після прочитання 
книги Бориса Боровця «Михайло Яцковський…»)/ А.Кондратюк// Наша 
віра.- 2013.- № 11/листоп. 
 
Марцинюк Т. Хто ж він , поляк з поліської глибинки? / Т.Марцинюк 
//Погорина: літературно-краєзнавчий журнал Рівненщини. - 2012.-№20-21.- 
С. 276-278. 
 
Літературна Рівненщина: антологія. Вип.2 /Л.Рибенко. - Рівне : Оповідач, 
2010.- С.480. 
 
Береза Ю. Повчитися б нашим малоросам у поляка Яцковського / Ю.Береза// 
Вісті Рівненщини.- 2010.- № 50/16 груд. 
 
Павленко Р. Творчий вечір письменника-земляка / Р. Павленко // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2009. - N19/20/ 14 
лют. - С. 2. 

В Рівненській обласній державній бібліотеці відбувся вечір, 
присвячений 60-річчю від дня народження письменника і журналіста, 
головного редактора районної газети "Надслучанський вісник"   
Б. Т. Боровця. 
 
Кондратюк А. А то якась Причина, що Бориса Тимофійовича сьогодні ще 
нема на роботі / А.Кондратюк // Голос України.- 2009.-№61/4квіт.- С.13. 
 
Кондратюк А. Добром зігріте серце / А.Кондратюк //Погорина: літературно-
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краєзнавчий журнал Рівненщини.- 2009.- №8-9.- С.304-307. 
 
Літературна Березнівщина / Березнівська центральна районна бібліотека: - 
Березне, 2008.- С.19 . 
 
Кидрук І. Слово, що западає в душу / І.Кидрук// Літературна Україна.- 2008.- 
р №24/26 черв. 
 
Лимич А. Обличчя місцевої літератури / А.Лимич // Вісті Рівненщини . - 
2007. - N 47/23 листоп. /. - С. 12. 

В обласній державній бібліотеці пройшла презентація книжок прозаїка 
В. Мазаного "Тінь павука" і поета Б. Боровця "Поліття" 
 
Рибенко Л. Нові книги рівненських письменників /Л.Рибенко // Вісті 
Рівненщини.- 2007.-№29/20 лип.- С.12. 
 
Літературна Рівненщина : антологія до 20-річчя обласної організації 
письменників/упор.:О.Євтушок, В.Климентовська, Л.Рибенко; Перед. 
А.Криловця. - Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2005.- 532 с. 
 
Дмитрук А. Вічне джерело/ А.Дмитрук// Вісті Рівненщини.- 2004.-
№33/7квіт.  
 
Желінський П. Письменник спродував у Сарнах часник для прожитку, а тим 
часом його роман чекав виходу в світ понад 20 років/ П.Желінський 
//Провінційна газета.- 2004.- №14/1 квіт. - С.16. 
 
Марцинюк Т. В життєвих тернах не змалів душею / Т.Марцинюк// 
Надслучанський вісник. - 2004.-№54-55/26 черв. 
 
Левчук О. Не знудьгує читач /О.Левчук// Літературна Україна.- 2004.-№ 8/19 
лют.  
 
Багряна Г. Заради миті подивування /Г.Багряна //Літературна Україна.-
2004.- №22/10 черв. 
 
Ромейчук М. «Берізка» - слово і мрія/ М.Ромейчук // Вісті Рівненщини.-
2002.- №60/31 лип. 
 
Кидрук І. Про одного зі спортивних фанатів/І.Кидрук //Вісті Рівненщини.- 
2000 .- №96/6 груд. 
 
Кучерук Н. Вшанували автора книги і героя/ Н.Кучерук// Провінційна 
газета.- 2000.- № 49/7 груд. 
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Рачок П. Що на серце лягло /П.Рачок// Вісті Рівненщини. -1999.- №89/10 
груд. 
 
Осені нашої мить // Вільне слово. - 1999.-№1-2/1 січ. 
 
Кидрук І. На берегах любові/ І.Кидрук //Вісті Рівненщини. - 1999 .- № 2/9 
січ. 
 
Борис Тимофійович Боровець //Народна газета.- 1999 .- №2/8 січ. 
 
На берегах любові // Вісті Рівненщини.-1999.- №2/9 січ. 
 
Кидрук І. Із ліричних джерел/ І.Кидрук//Вісті Рівненщини.-1999. - 
№42/11черв. 
 
Бойчук В. Відвертості незгасна мить /В.Бойчук// Вісті Рівненщини. -1998 .- 
№ 20/11 берез. 
 
Мартинюк Т. Палітра поетичних знахідок /Т.Марцинюк //Надслучанський 
вісник. - 1996 .-№45/5 черв. 
 
Кидрук І. За рядком – біль душі /І.Кидрук // Вісті Рівненщини.- 1993.- № 
69/17 верес. 
 
Калюжна Д. Поетичні знаки рідної землі /Д.Калюжна //Надслучанський 
вісник.- 1993.- 2 жовт. 
 

 
Інтернет-ресурси про автора 

 
Боровець Борис Тимофійович [Електронний ресурс] // Хто єхто в українській 
журналістиці : сайт. – Режим доступу:  
http://www.jurnalist.in.ua/rubric746/rubric748/site_2069.html . - Назва з екрана. 
 
Боровець Борис Тимофійович [Електронний ресурс] // Категорія: Українські 
поети – Вікіпедія : сайт. – Режим доступу:  https://uk.wikipedia.org/wiki . - 
Назва з екрана. 
 
Боровець Борис Тимофійович [Електронний ресурс] // Категорія: Українські 
журналісти – Вікіпедія : сайт. – Режим доступу:  https://uk.wikipedia.org/wiki . 
- Назва з екрана. 
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Боровець Борис Тимофійович [Електронний ресурс] // Категорія : Українські 
перекладачі –Вікіпедія : сайт. – Режим доступу:   https://uk.wikipedia.org/wiki . 
- Назва з екрана. 
 
Боровець Борис Тимофійович [Електронний ресурс] // Категорія : Члени 
НСЖУ – Вікіпедія : сайт. – Режим доступу:   https://uk.wikipedia.org/wiki . -  
Назва з екрана. 
 
Позакласнасне читання. Письменники Березнівщини (бібліотечний 
урок) [Електронний ресурс] // : сайт. - Режим доступу:  
http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6080:201
5-11-26-09-12-47&catid=89 . - Назва з екрана. 
 
Боровець Борис Тимофійович [Електронний ресурс] // : сайт. - Режим 
доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki . - Назва з екрана. 
 
Боровець Борис Тимофійович [Електронний ресурс] // : сайт. - Режим 
доступу : http://berezne.libr.rv.ua/kids/borovec.html . - Назва з екрана. 
 
Письменники Березнівщини [Електронний ресурс] // : сайт. - Режим доступу : 
http://berezne.libr.rv.ua/berezne/literat.php . - Назва з екрана. 
 
10. Письменники Рівненщини – лауреати літературних премій 2014 року 
[Електронний ресурс] // Calameo : сайт. – Режим доступу :  
http://ru.calameo.com/books/003955003da58ae797cb2. - Назва з екрана. 
 
Боровець Борис Тимофійович [Електронний ресурс] // Енциклопедія 
Сучасної України : сайт. – Режим доступу : 
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=37247. - Назва з екрана. 
 
Борис Боровець 65 на 65 [Електронний ресурс] // Збірка поезії : сайт. – Режим 
доступу : http://berezne.libr.rv.ua/files/65x65.pdf. - Назва з екрана. 
 
Боровець Борис Тимофійович [Електронний ресурс] // Юніонпедія : 
ментальна карта : сайт. – Режим доступу : http://uk.unionpedia.org/. - Назва з 
екрана. 
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Із сімейного альбому Б. Боровця 
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