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ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ
Климчук, Оксана.
Рокова куля ворога : сержант Валерій Бочарніков загинув, обороняючи
укріплення підрозділу / Оксана Климчук // День. - 2016. - N 23 (11 лют.). - С. 11
: фот.
Валерій Бочарніков (1973 р.) народився в селі Ігнатпіль Овруцького району
Житомирської області. Боєць загинув в зоні АТО, коли обороняв укріплення
підрозділу.
Климчук, Оксана.
Тричі виконував завдання в зоні АТО : трагедія сталася, коли військовий
льотчик Сергій Руденко вже повернувся з передової / Оксана Климчук // День. 2016. - N 76 (28 квіт.). - С. 9.
Військового льотчика Сергія Миколайовича Руденка, який загинув
внаслідок авіакатастрофи після повернення із зони АТО, нагороджено орденом
Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Навчався в Миропільській гімназії
Романівського району на Житомирщині.
Перші перейменування // Культура і життя. - 2016. - N 6 (12-18 лют.). - С.
14-15.
Згідно з постановою Верховної Ради України "Про перейменування
окремих населених пунктів та районів" по Житомирській області
перейменовано: село Чубарівка Волосівської сільської ради Андрушівського
району на село Града; село Червона Зірка Великоп'ятигірської сільської ради
Бердичівського району на село Лісове; село Радянське Бердичівського району
на село Романівка; селище міського типу Володарськ-Волинський
Володарсько-Волинського району на селище міського типу Хорошів; село
Дзержинськ Великоцвілянської сільської ради Ємільчинського району на село
Лісове; село Радянське Калинівської сільської Ради Коростенського райоу на
село Вишневе; село Ленінське Гізівщинської сільської ради Любарського райоу

на село Квітневе; село Комсомольське Олевського району на село Покровське;
село Жовтневе Попільнянського району на село Квітневе; село Леніне
Радомишльського району на село Ставки.
Шпак, Віктор.
Гострі кути перейменувань / Віктор Шпак // Уряд. кур'єр. - 2016. - N 40 (1
берез.). - С. 3. - (Прошу слова!).
Декомунізація назв вулиць в Житомирі та її парадокси.
Благодійна діяльність. Меценатство
Цілющий оберіг // Соціальний захист. - 2016. - N 3/4. - С. 65 : фот. - (Дітиблагодійники).
В Житомирській обласній раді за ініціативи Департаменту праці та
соціального захисту населення ОДА відбулася виставка-продаж виробів
художньо-прикладного мистецтва вихованців Новоборівського, Тетерівського,
Пугачівського, Романівського дитячих будинків-інтернатів та учнів
Житомирського вищого професійного училища-інтернату. Зібрані кошти
переданів на лікування поранених учасників АТО.
Видатні діячі і область. Знатні уродженці області
Авдієвський, Анатолій.
Дивлюся телебачення і нічого українського там не бачу : Анатолій
Авдієвський 50 років очолював хор імені Григорія Верьовки / А. Авдієвський //
Країна. - 2016. - N 13. - С. 42-44 : фот. кольор. - (Спогади).
Анатолій Тимофійович Авдієвський (1933) – диригент, композитор,
педагог. Створив і працював художнім керівником та головним диригентом
Поліського ансамблю пісні і танцю "Льонок".
Анатолій Тимофійович Авдієвський : [некролог] // Культура і життя. 2016. - N 13 (1-7 квіт.). - С. 13 : фот.
Анатолій Тимофійович Авдієвський (1933-2016), видатний український
хоровий диригент, керівник хору імені Григорія Верьовки, академік, лауреат
Національної премії імені Т. Г. Шевченка, народний артист України, "Герой
України" народився у селі Фідвар (нині Підлісне) Кіровоградської області. У
1958-1963 рр. – засновник, художній керівник і головний диригент "Поліського
ансамблю пісні і танцю "Льонок" (м. Житомир).
Веремійчик, Ольга.
Давні стилі ренесансу й бароко і сучасна українська іконотворчість : дві
елітарно видані книги професора Дмитра Степовика / Ольга Веремійчик //
Українське слово. - 2016. - N 5 (3-9 лют.). - С. 9 : іл.
Дмитро Власович Степовик (1938) – філософ, доктор мистецтвознавства,
професор Київської Православної Богословської академії, уродженець села
Слободище Бердичівського району Житомирської області.

Виленский, Юрий.
Планета Исаака Трахтенберга / Юрий Виленский // Єврейські вісті. - 2016.
- N 1. - С. 9 : фот.
Відбулась прем'єра документального фільму, присвяченого феномену
Ісаака Михайловича Трахтенберга (1923), вченого-геронтолога, академіка
НАМНУ, члена-кореспондента НАНУ, заслуженого діяча науки і техніки
України, лауреата Державної премії України, уродженця міста Житомира.
До ювілею П. Г. Шищенка // Український географічний журнал. - 2016. N 1. - С. 70-71 : фот. - (Ювілеї).
Петро Григорович Шищенко (1936) – доктор географічних наук, членкореспондент Національної академії педагогічних наук, професор кафедри
географії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
Народився в селі Покришів Брусилівського району Житомирської області.
Зятьєв, Сергій.
Маршал, який залишився генералом / Сергій Зятьєв // Військо України. 2016. - N 6. - С. 60-62 : фот.
Життєвий шлях двічі Героя Радянського Союзу, генерала армії Івана
Даниловича Черняховського (1906-1945). Війська 60-ї армії під його
командуванням визволяли Житомирщину в роки Другої світової війни.
Лук'яненко, Оксана.
Він був білорусом за походженням, але в душі – справжнім українцем /
Оксана Лук'яненко // Голос України. - 2016. - N 32 (20 лют.). - С. 11 : фот. (Новини).
Герою Небесної Сотні, народному депутатові Ураїни першого скликання,
журналісту, письменнику Якову Зайку на фасаді житомирської школи № 8, де
він свого часу навчався, встановлено меморіальну дошку.
Лук'яненко, Оксана.
Зібралися шанувальники творчості Ріхтера / Оксана Лук'яненко // Голос
України. - 2016. - N 46 (15 берез.). - С. 8. - (Новини).
У Житомирі відбулась конференція "Святослав Ріхтер – славетний
співвітчизник, Великий Музикант, потужний комунікатор ХХ сторіччя" з
ініціативи Ради німців України, Міжнародної громадської організації
"Товариство німців України – "Відергебурт" (Відродження").
Матвієнко, Володимир.
Володимир Матвієнко: "Україна потерпає від олігархів" : [розмова з
Героєм України В. Матвієнком] / Володимир Матвієнко ; вів розмову С.
Бондаренко // Літературна Україна. - 2016. - N 7 (25 лют.). - С. 4, 9 : фот. (Актуальне інтерв'ю).
Розмова з Героєм України, відомим фінансистом, поетом-піснярем,

уродженцем села Білка Коростенського району на Житомирщині про
фінансово-економічне становище України.
Мовчан, Павло.
Брусилів буде духовною Меккою / Павло Мовчан // Слово просвіти. 2016. N 20 (20 трав.). - С. 7.
У Брусилові на Житомирщині 21-й раз вручили премію імені Івана
Огієнка. Організатори та нові лауреати про постать видатного українця.
Муратов, Александр.
Книга Исаака Трахтенберга о Киеве и киевлянах / А. Муратов // Єврейські
вісті. - 2016. - N 2 (лют.). - С. 9 : фот.
Ісаак Михайлович Трахтенберг (1923), вчений-геронтолог, академік
НАМНУ, член-кореспондент НАНУ, заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України народився в місті Житомирі. Книга вченого
"Мой Киев, мои киевляне" – наукове, історичне та краєзнавче дослідження.
Непокиньборода, Самійло.
Англійська любов Миклухо-Маклая : у столиці презентували новий роман
Івана Корсака / С. Непокиньборода // Літературна Україна. - 2016. – С. 8.
Микола Миколайович Миклухо-Маклай (1846 - 1888), вчений, мандрівник,
у 1886 р. відвідав місто Малин на Житомирщині, де був маєток його матері.
Відбулась презентація роману Івана Корсака "Запізніле кохання МиклухоМаклая".
Поліщук, Тетяна.
Режисер-монументаліст : на фасаді палацу "Україна" встановили пам'ятну
дошку Б. Шарварку (1929-2002 рр.) / Тетяна Поліщук // День. - 2016. - N 8. – С.
9.
Борис Георгієвич Шарварко (1929-2003) – народний артист України,
режисер, народився в місті Новограді-Волинському на Житомирщині.
Раков, Дмитро.
"Я переїхав не до чужого міста" : [розмова з художником Дмитром
Раковим] / Дмитро Раков ; вела розмову А. Дембіцька // Голос України. - 2016. N 52 (23 берез.). - (День). - С. 6.
Художник Дмитро Раков переїхав до Житомира із Сєверодонецька не
випадково, бо тут його коріння – дідусь родом із Коростеня, а в Житомирі живе
бабуся. Художник-переселенець про себе та творчі плани.
Романов В. А.
Шкільний музей академіка В. Г. Бондарчука / В. А. Романов // Географія та
основи економіки в школі. - 2016. - N 6. - С. 33-35 : фот. - (Географічне
краєзнавство і туризм).
Експозиції та робота меморіально-мінералогічного музею ученого, доктора
геолого-мінералогічних наук, професора, академіка АН УРСР Володимира

Гавриловича Бондарчука (1905-1993) експонували в Денишівській ЗОШ І-ІІІ
ступенів, що в Житомирському районі Житомирської області.
Фрагменти з книжки Володимира Костенка "Анатолій Пашкевич" /
публікація Н. Даниленко // Слово просвіти. - 2016. - N 5 (4-10 лют.). - С. 14 :
фот. - (Родовід пісень).
Анатолій Максимович Пашкевич (1938-2005) – композитор і хоровий
диригент, народний артист України народився в смт Довбиш Баранівського
району Житомирської області.
Шакурова, Ольга.
Проблема походження українського народу у науковій спадщині В.
Щербаківського, М. Чубатого та Я. Пастернака / Ольга Шакурова //
Українознавство. - 2016. - N 1. - С. 155-170. - Л-ра в кінці ст.
Аналіз поглядів В. Щербаківського, М. Чубатого, Я. Пастернака на
проблему походження українців. Проблематика українського етногенезу в
науковій
спадщині
українського
історика
Вадима
Михайловича
Щербаківського (1876-1957), уродженця села Шпичинці Ружинського району
Житомирської області (С. 157-161).
60-річчя академіка НАН України В. М. Литвина // Вісник Національної
академії наук України. - 2016. - N 4. - С. 113 : фот. - (Вітаємо).
Володимир Михайлович Литвин (1956) - Герой України, доктор
історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, народився в селі
Слобода Романівська Новоград-Волинського району Житомирської області.
Юркова, Олександра.
Ще з років війни його журналістською заповіддю стало те, щоб газетне
слово було правдивим : Андрій Гречко навіть у свої 90 активно співпрацює з
газетою / Олександра Юркова // Журналіст України. - 2016. - N 1. - С. 46-47 :
фот. - (Портрети).
Андрій Григорович Гречко (1916), журналіст, живе на Рівненщині,
народився в селі Хочино Олевського району Житомирської області.
"Я син того Тадея..." : 175-річчя з дня народження Тадея Рильського //
Урядовий кур’єр. - 2016. - N 4 (9 січ.). - С. 5 : фот. - (Люди і час).
Тадей Розеславович Рильський (1841-1902), український просвітитель,
етнограф, народився в селі Ставище Сквирського повіту Київської губернії
(Київська область), жив і помер в селі Романівці Попільнянського району на
Житомирщині.
Історія області. Археологія. Етнографія
Богунський, Юрій.
Богунська голгофа: криваві житомирські етюди 41-го... / Ю. Богунський //

День. - 2016. - N 106/107 (17-18 черв.) - С. 13 : фот. - (Історія та "Я").
З історії Богунського табору смерті "Шталаг-358" в місті Житомирі.
Босий, Олександр.
Про зелені свята із перших вуст / Олександр Босий // Культура і життя. 2016. - N 25 (17 черв.). - С. 14 : фот. - (Етнографія).
Зелені свята на Поліссі, зокрема на Житомирщині.
Павленко, Олександр.
Коростень – столиця древлян / Олександр Павленко // Історія в школах
України. - N 2. - (Відкриваємо країну). - С. 38-40. - Л-ра в кінці ст.
Сторінки історії міста Коростеня Житомирської області від давнини до
сьогодення. Походження назви міста.
Різник Ю. М.
Процесс відкриття та послуги телеграфного і телефонного зв'язку на
Правобережжі в імперський період / Ю. М. Різник // Гілея . – 2016. - № 5. – С.
42-47. – Бібліогр. в кінці ст.
Охарактеризовано відкриття телеграфного і телефонного сполучення та
розглянуто послуги, які вони надавали на території Правобережжя наприкінці
ХІХ - на початку ХХ століття.
Сергійчук, Володимир.
Документи переконують: втрати українства від Голодомору 1932-1933
років – щонайменше сім мільйонів / В. Сергійчук // Народна творчість та
етнографія. - 2016. - N 3. - С. 11-41. - Л-ра в кінці ст.
Спроба встановлення реальної картини втрат, спричинених Голодомором –
геноцидом 1932-1933 рр., шляхом публікації невідомих документів з таємних
архівів більшовицької влади. Матеріали Всесоюзних переписів населення 1926,
1937, 1939 рр. містять дані по Житомирській області.

Природа і природні ресурси.
Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС
Голян В. А.
Упорядкування водоохоронних зон як важлива передумова охорони вод
від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел: інституціональне
забезпечення та ідентифікація / В. А. Голян, О. В. Сакаль, Н. А. Третяк //
Агросвіт - 2015. - N 23. - С. 3-11. - Л-ра в кінці ст.
Оцінка водокористування та охорони вод у планетарному масштабі,
визначення тенденцій попадання зі зворотними водами нітратів в водотоки
України, розкриття проблем відведення прибережних захисних смуг

водоохоронних зон на територіях здійснення сільськогосподарської діяльності.
Стан прибережних захисних смуг Житомирської області (С. 9).
У Житомирській області мешканці виступили проти розробки титанових
родовищ // Екологічний вісник. - 2016. - N 1. - С. 10. - (Антропогенні проблеми
довкілля).
Жителі села Давидки Народицького району Житомирської області рішуче
виступили проти розроблення ільменіт-апатитових руд на території їхнього
району.
Народне господарство
Дідора В. Г.
Продуктивність сої залежно від інокуляції та удобрення в умовах Полісся
України / В. Г. Дідора, О. С. Ступніцька // Вісник аграрної науки. - 2016. - N 4. С. 33-37 : рис.
Вплив норм мінеральних добрив, інокуляції насіння та позакореневого
підживлення на формування врожайності та якості сої на Поліссі.
Місевич М. А.
Використання земельних ресурсів як чинник забезпечення потенційної
конкурентоспроможності високотоварних сільськогосподарських підприємств /
М. А. Місевич // Агросвіт. - 2015. - N 24. - С. 15-19. - Л-ра в кінці ст.
Аналіз структури і динаміки земельних ресурсів високотоварних аграрних
підприємств Житомирської області, запропоновані шляхи підвищення
ефективності їх використання.
Науково обгрунтовані напрями протилейкозних заходів у сучасному
тваринництві / М. І. Бащенко [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2016. - N 4. - С.
14-18 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Епізоотичний стан тваринництва України, в т. ч. Житомирської області,
щодо лейкозу великої рогатої худоби, визначення напряму з ірадикації
захворювання та забезпечення високої якості тваринницької продукції.
Харчук А. В.
Розвиток біоенергетичного сектору як ключовий фактор досягнення
енергетичної безпеки в Україні / А. В. Харчук // Агросвіт. - 2015. - N 22. - С. 7376. - Л-ра в кінці ст.
Об'єктивні передумови розвитку біоенергетичного сектору для
формування енергетичної безпеки як важливого фактору забезпечення
національної безпеки держави. На прикладі областей України визначено, що
територіальний потенціал біомаси залежить від особливостей регіонального
ведення господарської діяльності та географічного розміщення території.
Зазначається, що в Житомирській області зосереджений найбільший в Україні
потенціал біомаси відходів лісової та деревообробної промисловості.

Релігія. Діяльність церкви
Бахін, Сергій.
Житомирська унія відзначає своє 300-ліття / С. Бахін // Культура і життя. 2016. - N 24 (10 черв.). - С. 14.
Дводенна конференція під назвою "Правобережна Україна на переломі
ХVІІ-ХVІІІ століть" відбулася у Києво-Могилянській академії та в місті
Радомишлі, що на Житомирщині. Приводом заходу було 300-ліття
проголошення Житомирської унії, що сталося восени 1715 року в Житомирі.
Лишній Б. В.
Динаміка розвитку мережі православних релігійних організацій / Б. В.
Лишній // Гілея : наук. вісн. - 2016. - N 6. - С. 213-215.
Аналіз динаміки та тенденцій розвитку мереж православних релігійних
організацій на території Волині, зокрема в регіонах: Волинській, Рівненській,
Житомирській областях.
Поліщук, Олексій.
Віяли над храмом вітри історії / Олексій Поліщук // Голос України. - 2016.
- N 2 (6 січ.). - (Новини). - С. 9 : фот.
Цьогоріч виповнюється 160 років із часу освячення в Житомирі
Михайлівського храму. Інформація з історії храму.
Наука і освіта
Автобус для учнів // Освіта України. - 2016. - N 1/2 (18 січ.) - С. 3. (Новини з областей).
У 2016 році 24 нових автобуси підвозитимуть близько тисячі учнів і сотні
вчителів Житомирської області до їх навчальних закладів. Шкільний транспорт
придбали за кошти Державного фонду регіонального розвитку і місцевих
бюджетів.
Даник, Юрій.
Воїни дистанційної війни : [розмова з начальником Житомирського
військового інституту ім. С. П. Корольова генерал-майором Ю. Даником] / Ю.
Даник // Народна армія. - 2016. - N 1 (12 січ.). - С. 5. - (Військова освіта).
Особливості системи підготовки майбутніх офіцерів у Житомирському
військовому інституті імені С. П. Корольова.
Культурне і мистецьке життя
Лук'яненко, Оксана.
Вшанували полеглих / Оксана Лук'яненко // Голос України. - 2016. - N 27
(13 лют.). - С. 9. - (Новини).
У приміщенні Житомирського облмуздрамтеатру відбувся Всеукраїнський

літературно-музичний фестиваль "Розстріляна молодість", приурочений до Дня
вшануваня учасників бойових дій на території інших держав.
Свято книги у Липках : новими книгами поповнилася Липківська
сільська бібліотека (Житомирщина, Попільнянський район) // Українське слово.
- 2016. - N 14 (6-12 квіт.). - С. 8-9: фот. - (Подаруй книгу сільській бібліотеці).
Поповнення фонду новими книгами відсвяткували у бібліотеці села Липки
Попільнянського району Житомирської області.
Літературне життя. Місцеві письменники
Бондаренко, Олексій.
Лауреати премії імені Олени Пчілки / Олексій Бондаренко // Літературна
Україна. - 2016. - N 24/25 (23 черв.) - С. 2. - (Визнання).
Літературно-мистецьку премію імені Олени Пчілки 2016 року присуджено
Пономаренко Марії Антонівні за збірку прозових творів "Під блакитною
парасолькою" (Житомир: ПП «Рута», 2015), а також за велику просвітницьку
роботу з юними читачами.
Грізна правда "Правого діла" : 110 років з дня народження Василя
Гроссмана // Уряд. кур'єр. - 2015. - N 228 (5 груд.). - С. 5 : фот.
Василь Семенович Гроссман (1905-1964) – письменник, народився в місті
Бердичеві на Житомирщині.
Григоренко, Станіслав.
Максим Рильський – гість Максима Рильського приніс / С. Григоренко //
Літературна Україна. - 2016. - N 10 (17 берез.). - С. 3 : фот.
До 120-річчя з дня народження письменника Максима Тадейовича
Рильського (1895-1964) вийшла збірка вибраних таворів з усіх 34-х збірок
класика "Спокійна творчості тривога", яку впорядкував онук - М. Г. Рильський.
Дитячі роки Максима Тадейовича пройшли в селі Романівці Попільнянського
району на Житомирщині.
Гриценко, Віктор.
Крамола "Боярині" Лесі Українки / Віктор Гриценко // Українська
літературна газета. - 2016. - N 3 (12 лют.). - С. 4-5. - (Література і час).
Леся Українка (1871-1913) – письменниця, народилась в місті НовоградіВолинському Житомирської області.
Гудзь, Юрко.
Святкування днів біди / Юрко Гудзь // Українська літературна газета 2016.
- N 3 (12 лют.). - С. 19. - (На спомин).
Юрій Петрович Гудзь (1956-2002) – письменник, народився в селі
Миколаївці Ємільчинського району Житомирської області. Роздуми з приводу
перемоги колишнього СРСР у Великій Вітчизняній війні.

Даниленко, Володимир.
Хосе і Кармен : [вірші] / Володимир Даниленко // Літературна Україна. 2016. - N 4 (4 лют.). - С. 10.
Володимир Григорович Даниленко (1959) – письменник, народився в селі
Туровець Житомирського району Житомирської області. Добірка віршів
демонструє темперамент поета, досвід прозаїка та чуттєвість палкого чоловіка.
Кашуба, Екатерина.
Проблема самореализации человека в повести Владимира Короленко
"Слепой музыкант" / Екатерина Кашуба // Всесвітня література в середніх
навчальних закладах України. - 2016. - N 2. - С. 28-29. - Лит. в конце ст.
Володимир Галактіонович Короленко (1853-1921) – письменник,
народився в Житомирі.
Клименко, Олександр.
На березі українського часу Михтодя Волинця : з нагоди 90-річчя /
Олександр Клименко // Літературна Україна. - 2016. - N 10 (17 берез.). - С. 5. (Звитяжці).
Життєвий шлях Михтодя Івановича Волинця (1926) – політв'язня
радянських
таборів,
громадського
діяча,
письменника,
автора
одинадцятитомної епопеї "Я бачив пекло на землі", лауреата премії ім. Івана
Огієнка.
Кучеренко, Ірина.
Поборник правди та справедливості : до 100-ліття з дня смерті ШоломАлейхема / Ірина Кучеренко // Єврейські вісті. - 2016. - N 5 (трав.). - С. 8.
Шолом-Алейхем (1859-1916) – класик єврейської літератури. В 80-90-х
роках ХІХ століття письменник часто бував у Бердичеві та Житомирі
Житомирської області.
Майданович, Тетяна.
Хай цвітуть жоржини любові / Тетяна Майданович // Літературна Україна.
- 2016. - N 22 (9 черв.). - С. 12. - (Рецензуємо).
Знайомство з новим поетичним збірником "Розпалюю камін" (2016)
письменниці Зої Олексіївни Кучерявої (1949). Народилась в селі РудняПовчанська Лугинського району Житомирської області.
Матвієнко, Володимир.
[Вірші] / В. Матвієнко // Літературна Україна. - 2016. - N 19 (19 трав.). - С.
14 : фот.
Володимир Павлович Матвієнко (1938) – Герой України, заслужений діяч
мистецтв України, письменник; народився в селі Білка Коростенського району
на Житомирщини.
Матвієнко, Володимир.
Щоб вижити і не впасти : [вірші] / Володимир Матвієнко // Літературна

Україна. - 2016. - N 2 (21 січ.). - С. 11 : фот. - (Поезія і пісня).
Володимир Павлович Матвієнко (1938) – Герой України, вчений,
громадський діяч, поет-пісняр. Народився в селі Білка Коростенського району
Житомирської області. Автор поетичних та пісенних текстів патріотичної
тематики.
Медвідь, В'ячеслав.
Аделька й Адам : [оповідання] / В'ячеслав Медвідь // Українська
літературна газета. - 2016. - N 2 (29 січ.). - С. 12-13. - (Робітня).
В'ячеслав Григорович Ведмідь (1951) – письменник, народився в селі
Кодня Житомирського району Житомирської області.
Медвідь, В'ячеслав.
"Не виставляю своїх долонь задля ворожіння..." : [розмова з письменником
В. Медведем] / В'ячеслав Медвідь ; вів розмову М. Славинський // Літературна
Україна. - 2016. - N 7 (25 лют.). - С. 10 : фот.
В'ячеслав Григорович Медвідь (1951) – письменик, народився в селі Кодня
Житомирського району Житомирської області. Розмова стосувалась творчості,
філософії буття.
Медвідь, В'ячеслав.
Святий Пантелей : оповідання / В'ячеслав Медвідь // Слово просвіти. 2016. - N 20 (20 трав). - С. 8. - (Першодрук в "СП").
В'ячеслав Григорович Медмідь (1953) – письменник, народився в селі
Кодня Житомирського району Житомирської області.
"Мене відстріляли..." : до роковин смерті Юрка Гудзя // Українська
літературна газета. - 2016. - N 3 (12 лют.). - С. 18-19. - (На спомин).
Юрій Петрович Гудзь (1956-2002) – письменник, народився в селі
Миколаївка Ємільчинського району Житомирської області.
Ольжич, Олег.
[Вірші] / О. Ольжич // Дніпро. - 2016. - N 4. - С. 95.
Олег Ольжич (Олег Олександрович Кандиба) (1907-1944) – письменик,
політичний діяч, народився в Житомирі.
Пасічник, Михайло.
Михтодьова серія про мемуари здійснилася на 90-му році життя : видано
одинадцяту книгу його авторської серії під загальною назвою "Я бачив пекло на
землі..." / Михайло Пасічник // Слово просвіти. - 2016. - N 8 (25 лют.-2 берез.). С. 6-7 : фот. - (Такі вони, просвітяни).
Михтодь Іванович Волинець (1926) – громадський діяч, письменник,
політв'язень, колишній голова Коростишівського об'єднання ВУТ "Просвіта"
Житомирської області, уродженець села Іванівка (тепер Травневе)
Коростишівського району Житомирської області.

Прокіп, Валентина.
"Лісова пісня" Лесі Українки: у пошуках джерел і прототипів / Валентина
Прокіп // Дивослово. - 2016. - N 2. - С. 18-21. - Л-ра в кінці ст.
Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) (1871-1913) – письменниця,
народилася в місті Новограді-Волинському на Житомирщині. Автор
дослідження намагається знайти нові джерела "Лісової пісні", встановити
прототипи її центральних образів.
Саюк, Ірина.
Премію "Київ" імені Євгена Плужника вручено / Ірина Саюк // Літературна
Україна. - 2016. - N 22 (9 черв.). - С. 2.
Цьогоріч Мистецьку премію "Київ" імені Євгена Плужника в галузі
літератури вручено Володимиру Григоровичу Даниленку (1959) за книжку
"Грози над Туровцем". Народився письменник в селі Туровець Житомирського
району Житомирської області.
Сидоржевський, Михайло.
Гуманітарна політика як стратегічний чинник національної безпеки :
виступ голови Національної спілки письменників України Михайла
Сидоржевського на Всеукраїнському громадянському форумі "Українська
альтернатива" / Михайло Сидоржевський // Літературна Україна. - 2016. - N 1
(14 січ.). - С. 1-2. - (Актуально).
Михайло Олексійович Сидоржевський (1958) – письменник, журналіст,
голова НСПУ, народився в селі Старий Солотвин Бердичівського району
Житомирської області.
Сидоржевський, Михайло.
Михайло Сидоржевський: "Спілка мусить трансформуватися в сучасну
структуру" / Михайло Сидоржевський // Літературна Україна. - 2016. - N 22 (9
черв.). - С. 2. - (Діалоги "ЛУ").
Розмова з Михайлом Олексійовичем Сидоржевським (1958) –
письменником, журналістом, головою НСПУ, уродженцем села Старий
Солотвин Бердичівського району Житомирської області про сучасне становище
Спілки, нинішній літературний процес.
Скиба, Олександр.
Висока нота патріарха фінансів : пісенна творчість знаного банкіра надихає
захисників Вітчизни / О. Скиба // Літературна Україна. - 2016. - N 27 (21 лип.). С. 6, 9 : фот.
Володимир Павлович Матвієнко (1938) – Герой України, вчений,
економіст, банкір, громадський діяч, меценат, поет-пісняр. Народився в с. Білка
Коростенського району Житомирської області.
Славинський, Микола
"Очистивши слова від позолоти..." / Микола Славинський // Літературна
Україна. - 2016. - N 5 (11 лют.). - С. 5, 11.- (Літпроцес).

Леонід Олексійович Закордонець (1941) – письменник, лікар. Брав участь у
лікуванні потерпілих від аварії на ЧАЕС в 1986 р. Народився на Хмельниччині,
збірки поезій видає в Коростені на Житомирщині. Аналіз нової книги віршів "В
твоїх слідах" (К., 2015).
Стасенко, Богдан.
Нагороди – піснями й медалями / Б. Стасенко // Літературна Україна. 2016. - N 19 (19 трав.). - С. 2 : фот.
У Києві відбувся великий концерт "Україно-мати, бережи синів", у якому
звучали патріотичні й ліричні пісні на слова Героя України, заслуженого діяча
мистецтв України, уродженця села Білка Коростенського району Житомирської
області Володимира Павловича Матвієнка (1938). Воїни-герої АТО отримували
козацькі нагороди – золоті й срібні медалі.
Ціон, Віктор.
"Петлюрівський недобиток" Максим Рильський : зашифрований рядок у
вірші знаменитого поета-неокласика розгадав його онук / В. Ціон // Літературна
Україна. - 2016. - N 12 (31 берез.). - (Подія). - С. 4.
Онук Максима Тадейовича Рильського (1895-1964) Максим Рильськиймолодший розгадав, за що його діда в 30-ті роки називали петлюрівцем.
Цвід, Антонія.
З кулаком – проти фарисеїв і компрачикосів : роздуми над книжкою
Михайла Сидоржевського "Час фарисеїв і героїв" / Антонія Цвід // Літературна
Україна. - 2016. - N 5 (11 лют.). - (Рецензуємо). - С. 4.
Михайло Олексійович Сидоржевський (1958) – письменник, журналіст,
голова НСПУ, народився в селі Старий Солотвин Бердичівського району
Житомирської області.
Шинкарук, Володимир.
Двоє і весна / В. Шинкарук // Дніпро. - 2016. - N 4. - С. 164.
Володимир Федорович Шинкарук (1954-2014) – поет, композитор, педагог.
Народився в селі Вчорайше Ружинського району Житомирської області, жив і
працював в Житомирі.
Юрчишина, Ольга.
Незабутній Степан Руданський / Ольга Юрчишина // Українське слово. 2016. - N 4 (27 січ.-2 лют.). - С. 11 : фот.
Сторінки життя лікаря, письменника Степана Руданського. Відбулося
традиційне свято сатири і гумору імені Степана Руданського, на якому був
присутній правнучатий племінник письменника, військовий лікар з Житомира
Олексій Васильович Боржковський.
Якобчук-Шаула, Ірина.
Дослідник і популяризатор історії Волині / Ірина Якобчук-Шаула //
Культура і життя. - 2016. - N 5 (5-11 лют.). - С. 14 : фот. - (Краєзнавство).

Волинь в житті і творчості польського та українського громадського діяча,
письменника, історика, етнографа, публіциста, художника Юзефа Ігнація
Крашевського (1812-1887).
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