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ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ
Западнюк С. О.
Міжрегіональні міграції наслення України: сучасний стан, динаміка / С. О. Западнюк //
Український географічний журнал. - 2013. - N 4. - С. 55-61 : рис.
Дослідження змін у міжрегіональних міграційних зв'язках, що відбулися з часу
першого перепису в незалежній (2001 рік), та обгрунтування можливих зрушень у міграційних
зв'язках у найближчому майбутньому. В дослідженні використані дані по Житомирській
області.
Климчук, Оксана.
"Ніхто крім нас" : Житомирщина в жалобі за загиблими героями-десантниками:
Вадимом Забродським, Віталієм Дульчиком, Віталієм Рудим, Олегом Славицьким, Сергієм
Хрущем та Геннадієм Беляком... / О. Климчук // Українське слово. - 2014. - N 22(28 трав.-3
черв.). - (Героям слава!). - С. 5
Десантники 95-ї окремої аеромобільної бригади, що дислокується в Житомирі,
загинули виконуючи бойове завдання під Краматорськом.
Климчук, Оксана.
Обіцяв мамі, що незабаром приїде… [Текст] : 20-річний Віталій Цибора назавжди
залишиться героєм рідної Мовчанівки / О. Климчук // День. – 2014. - № 142(5 серп.) – С. 10. –
(Пам’ять)
В селі Мовчанівці Ружинського району Житомирської області поховали воїна-героя
Віталія Цибору, який брав участь в антитерористичній операції на сході України.

ВИДАТНІ ДІЯЧІ І ОБЛАСТЬ. ЗНАТНІ УРОДЖЕНЦІ ОБЛАСТІ
Корзун, Віталій.
"Людям потрібно вживати органічний йод" : [розмова із завідуючим лабораторією
Інституту гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва В. Н. Корзуном] / Віталій Корзун //
Уряд. кур'єр. - 2014. - N 4(10 січ.). - (Споживач). - С. 9 : фото
Віталій Наумович Корзун (1937) - вчений, народився на Житомирщині.

Костюкевич, Валерій.
Яків Зайко і Сергій Кемський / Валерій Костюкевич // День. - 2014. - N 34(25 лют.). (Україна прощається з Небесною Сотнею). - С.10
Яків Якович Зайко (1940-2014) - народний депутат Верховної ради України 1-го
скликання, журналіст, деякий час жив і працював в Житомирі та Сергій Кемський (1980) політолог і журналіст, народився в Коростені на Житомирщині - загинули на Майдані 20
лютого 2014року.
Лісовському Антону Михайловичу - 80! // Укр. мова і л-ра в школі . - -2014. - N 4. (Портретна галерея). - С. 63 : фото
Антон Михайлович Лісовський (1934) - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
дидактичної лінгвістики та літературознавства, Заслужений професор Житомирського
державного університету імені Івана Франка. Народився в селі Клітня Малинського району
Житомирської області.
Литвин, Владимир.
"У нас слишком много власти и слишком много оппозиции..." : Владимир Литвин,
председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности
и обороны, уверен, что выход из кризиса - в поиске компромисса в парламенте : [интервью с
В. Литвином] / Владимир Литвин // Бизнес. - 2014. - N 5(3 февр.). - (Действующие лица). - С.
14-18 : фото. кольор.
Володимир Михайлович Литвин (1956) - політичний і державний діяч, народився в
селі Слободі Романівській Новоград-Волинського району Житомирської області.
Малаков, Дмитро.
Село Криве і рід Юркевичів / Д. Малаков // День. - 2014. - N 78/79(30 квіт.-1 трав. (Сімейний альбом України). - С. 15 : фото
Життя та діяльність земського лікаря Йосипа В'ячеславовича Юркевича (1853-1910),
який народився в селі Криве Сквирського повіту Київської губернії (нині село входить до
Попільнянського району Житомирської області), а також відомості про долі інших поколінь
Юркевичів.
Матвиенко, Нина.
Нина Матвиенко : "Вместо трио Мареничи" на конкурс отправили меня - в надежде,
что я не пройду даже отборочный этап. Но все случилось иначе" : ровно 35 лет назад, после
победы во Всесоюзном телевизионном конкурсе "С песней по жизни", певица получила
звание заслуженной артистки Украины : [беседа с Н. Матвиенко] / Нина Матвиенко ; вела
беседу Л. Музыка // Факты и комментарии. - 2014. - N 21(6 февр.). - (Наедине со всеми). - С.
9 : фото
Ніна Митрофанівна Матвієнко (1947) - співачка, народна артистка України, лауреат
державної премії України імені Т. Г. Шевченка, Герой України. Народилась в селі Неділище
Ємільчинського району Житомирської області.
Павлючик, Леонид.
Ни рубля, ни гривны : на фильм о Сергее Королеве не хватает денег / Леонид
Павлючик // Труд. - 2014. - N 1(3-9 янв.). - (Культура). - С. 18 : фото
Кінофільм про Сергія Павловича Корольова (1907-1966) - вченого, конструктора
космічних кораблів, уродженця м. Житомира "завис" через відсутність фінансування.
Пам'яті І. Ю. Левицького // Український географічний журнал. - 2013. - N 4. - С. 72 :
фото
24 листопада 2013 р. пішов з життя український картограф, доктор географічних наук,
заслужений діяч науки і техніки України, уродженця села Селець Народицького району
Житомирської області.

Пам'яті Миколи Юхимовича Костриці // Географія та основи економіки в школі. 2014. - N 5. - (У пам'яті друзів і колег). - С. 45 : фото
Микола Юхимович Костриця (1942-2014) - вчений, доктор географічних наук,
краєзнавець, педагог.
Скорський, Микола.
Тарасовими шляхами : [розділи з книги] / Микола Скорський // Наука і суспільство. 2013. - N 1/2. - (До 200-річчя від дня народження Т. Шевченка). - С. 2-14
Микола Андрійович Скорський (1920) - критик і літературознавець, кандидат
філологічних наук (м. Житомир).
Степовик, Дмитро.
"Він таки був справжнім і щирим християнином!" : інтерв'ю з автором книжки
"Наслідуючи Христа: Віруючий у Бога Тарас Шевченко" професором Дмитром Степовиком /
Д. Степовик // Слово і час. - 2014. - N 6. - С. 3-5
Дмитро Власович Степовик (1938) - вчений-мистецтвознавець, доктор філософських
наук, доктор богословських наук, академік АН вищої школи України, уродженець села
Слободище Бердичівського району Житомирської області.
Степовик, Дмитро.
Віра Тараса Шевченка: деякі контроверсії / Д. Степовик // Народна творчість та
етнографія. - 2013. - N 3. - С. 21-33.- Бібліогр. в кінці ст.
Дмитро Власович Степовик (1938) - вчений-мистецтвознавець, доктор філософських
наук, доктор богословських наук, академік АН вищої школи України. уродженець села
Слободище Бердичівського району Житомирської області.
Степовик, Дмитро.
Віра Шевченка: деякі контроверсії / Д. Степовик // Слово і час. - 2014. - N 6. - С. 6-14.Л-ра в кінці ст.
Дмитро Власович Степовик (1938) - вчений-мистецтвознавець, доктор філософських
наук, доктор богословських наук, академік АН вищої школи України, уродженець села
Слободище Бердичівського району Житомирськї області. Публікація скороченого варіанту
розділу книжки "Наслідуючи Христа: Віруючий у Бога Тарас Шевченко" (К., 2013). Книжкові
публікації Д. Степовика - С. 13.Кл.слова : мистецтвознавці Житомирщини--искусствоведы
Житомирщины
Шапіро, Олена.
Ніна Матвієнко очима Галини Забашти : у музеї народного декоративного мистецтва
можна побачити сценічні костюми відомої співачки / О. Шапіро // День. - 2014. - N 100(4
черв.). - С. 12 : фото. кольор.
Ніна Митрофанівна Матвієнко (1949) - співачка, заслужена артистка України, уродженка
села Неділище Ємільчинського району Житомирської області. Понад 30 років художникмодельєр Галина Забашта створює сценічні костюми для відомої співачки.

ІСТОРІЯ
Годинник життя безупинно іде, лиш пам'ять усе пам'ятає.. - (До 70-річчя визволення
Житомирського району) // Приміське життя . - 2014. - N 2(17 січ.). - С. 3 : фото
Матеріали з історії визволення села Троянів Житомирського району Житомирської
області в роки Великої Вітчизняної війни.

Донік, Олександр Миколайович.
Всеросійський земський союз в Україні: структура, напрями та результати діяльності /
О. М. Донік // Укр. іст. журн. - 2014. - N 3. - С. 22-37.- Бібліогр. в підрядковій прим.
Діяльність комітетів Всеросійського земського союзу в Україні під час Першої світової
війни у справі опіки фпонтовиків і цивільного населення. Структура цього доброчинного
об'єднання, напрями та результати роботи його підрозділів на фронті й у тилу. Діяльність
Південно-Західного обласного земського комітету на території Правобережної України - С.
29-30.
Панченко, Вікторія Сергіївна.
Умови служби мирових суддів як гарантія професійного виконання обов'язків: на
прикладі Волинської губернії (1871-1919) / В. С. Панченко // Укр. іст. журн. - 2014. - N 2. - С.
118-130 : табл.- Бібліогр. в підрядковій прим.
Аналіз розподілу робочого часу мирових суддів Волині, механізм надання їм
відпусток, матеріальне забезпечення суддівської діяльності.
"Просвіти" соборної України // Слово просвіти. - 2014. - N 7(20-26 лют.). - С. 4-7
Перелік товариств "Просвіта", що діяли в добу соборної Української держави (1919 рік)
за даними матеріалів Державного архіву Київської області. Зокрема вміщені дані про
товариства "Просвіта" в Бердичівському та Радомишльському повітах Київської губернії (нині
Житомирська область).
Соболєвська, Світлана.
Піски - від Трипілля до сьогодення / Світлана Соболєвська // Приміське життя . - 2014.
- N 1(10 січ.). - (Моє село - моя колиска). - С. 3 : фото
Огляд історії села Піски Житомирського району Житомирської області від давнини до
1939 року. Походження його назви.
Соболєвська, Світлана.
Піски у період Великої Вітчизняної війни / Світлана Соболєвська // Приміське життя. 2014. - N 2(17 січ.). - (Моє село - моя колиска). - С. 3 : фото
Окупаційний режим, підпілля та визволення села Піски Житомирського району
Житомирської області в роки Великої Вітчизняної війни.
Старченко Н. П.
Честь як регулятор шляхетського повсякдення (Волинь останної третини XVI - початку
XVII ст.) / Н. П. Старченко // Укр. іст. журн. - 2012. - N 6. - С. 25-39.- Бібліогр. в підрядковій
прим.
Аналіз стратегій, до яких удавалася шляхта Волині для демонстрації своєї та
підважування чужої честі.Кл.слова : історична Волинь--волинська шляхта--волынская шляхта
Топиха, Ірина.: Полісся, 2013. - N 48(12 груд.). - (Реалії сьогодення). - С. 4 : фото
Матеріали з історії села М'ясківки, що на території Бабушківськівської сільської ради
Чуднівського району Житомирської області, яке нині опустіло.
Шандра В. С.
Долання кадрового дефіциту під час ліберальних перетворень 1860-1870-х рр.:
особливості українських губерній Російської імперії / В. С. Шандра // Укр. іст. журн. - 2013. - N
6. - С. 92-111.- Бібліогр. в підрядковій прим.
Аналіз політики верховної влади Російської імперії у сфері кадрового забезпечення
ліберальних перетворень 1860-1870-х рр. Особливості реформ на Правобережжі України, в т
ч. Волинській губернії.

Шандра, Валентина Степанівна.
Соціальні та політичні наслідки для України Січневого повстання 1863 р. / В. С.
Шандра // Укр. іст. журн. - N 1. - С. 106-119.- Бібліогр. в підрядковій прим.
Політика верховної влади Російської імперії на Правобережній Україні після
придушення Січневого повстання 1863 р., спрямована на подолання польської присутності,
насамперед у землеволодінні.

ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
Геоэкологические проблемы и оптимизация природопользования в Украинском и
Белорусском Полесье: результаты и перспективы исследований / В. П. Палиенко [и др.] //
Український географічний журнал. – 2013. -№ 4. – С. 12-20 : рис. – Л-ра в кінці ст.2013. - N 4. С. 12 Питання раціонального використання земельних ресурсів на Поліссі (в першу чергу,
сільсько- і лісогосподарського природокористування), реабілітації радіоактивно забруднених
земель, проявлення несприятливих геолого-геоморфологічнгих процесів, паводків, утилізації
пестицидів і поведінки з відходами. Аналіз основних проблем, пов'язаних з антропогенною
трансформацією ландшафтів.
Проблеми інтеграції радіоекологічної складової у регіональні стратегії та плани дій
з охорони навколишнього середовища / П. П. Надточій, М. В. Мартенюк // Екологічний вісник.
- 2014. - N 1. - (Охорона навколишнього середовища). - С. 6-9 : табл.- Л-ра в кінці ст.
Сучасна радіоекологічна ситуація територій постраждалих від аварії на ЧАЕС і
зокрема Житомирської області та інтеграція радіоекологічної та агроекологічної складових у
регіональні та місцеві плани дій з охорони довкілля (на прикладі Житомирської області).
Палеохорологія деяких рідкісних видів вищих спорових рослин на території
Словечансько-Овруцького кряжу в ХІІІ ст. н. е. / Л. Г. Безусько [и др.] // Український
ботанічний журнал. - 2013. - Том 70, N 6. - С. 762-767 : рис.- Л-ра в кінці ст.
Аналіз спорової складової палінофлор відкладів культурних шарів семи
ранньосередньовічних поселень Словечансько-Овруцького кряжу - Овруч, Листвин,
Нагоряни-І, Прибитки-І, Черевки, Городець та Норинськ.

НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО
Карчевський, Руслан Анатолійович.
Житомирське лісове господарство - досягння і перспективи : [розмова з керівником ДП
"Житомирське лісове господарство" Р. А. Карчевським ] / Р. А. Карчевський ; вела розмову С.
Соболевська // Приміське життя . - 2014. - N 4(31 січ.). - С. 1-3 : фото
Здобутки державного підприємства "Житомирське лісове господарство", що в
Житомирському районі Житомирської області у 2013 році.
Лігоненко Л. О.
Науково-методичні засади та результати оцінювання економіко-технологічного
потенціалу регіонів України / Л. О. Лігоненко // Економіка України. - 2013. - N 10. - С. 45-55 :
табл.- Л-ра в кінці ст.
Сутність економіко-технологічного потенціалу регіону. Рейтинг регіонів України, в т. ч.
Житомирської області за рівнем формування, реалізації та ефективності використання
економіко-технологічного потенціалу.
Матіяш, Віктор.
Директор ДП "Малинське лісове господарство" Віктор Матіяш: "Наш лісгосп - одне з
провідних бюджетоутворюючих підприємств району" / Віктор Матіяш // Замок Володарів. 2014. - N 4(30 січ.). - (Суспільство і ми). - С. 5 : фото
Підсумки роботи ДП "Малинське лісове господарство" за 2013 рік.

Сітченко Н.
Ціна і цінність житомирської води : житомир. водогону 115 років / Н. Сітченко //
Водопостачання та водовідведення 2013. - N 6. - С. 72-75 : фото
Сьогодення комунального підприємства "Житомирводоканал".
Сердюк, Антон.
Это сладкое слово "модернизация"... / А. Сердюк // Технополис . - 2013. - N 12. - С. 1417 : фото
Передові технології на заводі ООО "Юнігран-Сервис" (м. Малин Житомирської
області), що забезпечує компонентами для гранеміту вітчизняні нерудні підприємства, серед
яких переважають щебеневі кар'єри.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЧНІ УСТАНОВИ
Дмитрук О. В.
Перспективи використання аутсорсингу в стратегічному управлінні підприємствами
сфери охорони здоров'я (на прикладі Житомирської області) / О. В. Дмитрук // Вісник
Київського інституту бізнесу та технологій. - 2013. - N 1. - С. 10-13.- Л-ра в кінці ст.
Дослідження перспектив використання аутсорсингу як стратегічного інструмента
управління підприємствами сфери охорони здоров'я.
Шпак, Віктор.
Чому невідкладних станів стає менше : приклад Житомирщини засвідчує ефективність
змін / В. Шпак // Уряд. кур'єр . - 2014. - N 10(18 січ.). - С. 19 : фото. кольор.
Організація служби швидкої медичної допомоги в Житомирській області.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Найспортивніші соціальні працівники серед житомирян // Соціальний захист. 2014. - N 1. - С. 43-44 : фото
На Всеукраїнській спартакіаді Профспілки працівників соціальної сфери України
житомиряни зайняли третє місце.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ
Кавун, Олексій.
Довелося викликати підкріплення / Олексій Кавун // Голос України. - 2014. - N 14(25
січ.). - (Політика). - С. 3
Повідомлення про пікетування адмінбудинку Житомирської облради та
облдержадміністрації в Житомирі 23 січня ц. р. та роботу сесії обласної ради, в якій взяв
участь Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони
Володимир Литвин.
Шпак, Віктор.
Домовилися про хистке перемир'я / Віктор Шпак // Уряд. кур'єр. - 2014. - N 34(21 лют.).
- (Хроніка подій). - С. 4
Подіі 19 лютого 2014 року в Житомирі під час яких будівля облдержадміністрації
мирним шляхом перейшла під контроль протестувальників.

ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ
Кавун, Олексій.
Нагадали школярам, що є закон / О. Кавун // Голос України. - 2014. - N 110(11 черв.). С. 12 : фото
Співробітники Новоград-Волинського міськвідділу міліції в шкільному таборі гімназії
імені Лесі Українки в ігровій формі розповіли дітям як поводитися аби не вступити в конфлікт
із законом.
Качан, Лідія.
Надія на майбутнє / Лідія Качан // Соціальний захист. - 2013. - N 6. - (Україна: досвід
та інновації). -С. 37-41 : фото
Досвід Житомирської області у створенні регіональної системи реабілітації дітей з
вадами фізичного та психічного розвитку. Відкриття обласного центру соціальної реабілітації
дітей-інвалідів; з історії та сьогодення Новоборівського дитячого будинку-інтернату
(Володарсько-Волинський район).

НАУКА І ОСВІТА
Консультують студенти // Освіта України. - 2014. - N 1/2(20 січ.). - (Новини з
областей). - С. 4
У Житомирському державному університеті імені Івана Франка вже 8 років працює
консультативний пункт "Юридична клініка", який об'єднує 38 студентів ІІ-V курсів, що надають
безкоштовну юридичну допомогу студентам, співробітникам університету, незаможним
мешканцям міста.
Кращі освітяни року // Освіта. - 2014. - N 1/2(8-15 січ. - (Рейтинги). - С. 4
Кращі освітяни Житомирщини: Тетяна Панасюк - вчителька СЗОШ № 17 м. Бердичева лауреат відзнаки "Залиш мені в спадщину думку найвищу"; Григорій Сташенко - начальник
Черняхівського районного відділу освіти - лауреат відзнаки "Лиш храм збудуй".
Можарівська, Інна.
Роль жінок у становленні позашкільної освіти на Волині-Житомирщині (друга
половина ХІХ - 30-ті рр. ХХ ст.) / І. Можарівська, О. Конопацька // Українська полоністика. 2013. - N 10. - С. 203-215.- Бібліогр. в кінці ст.
Аналіз внеску жіноцтва у розвиток позашкільної освіти на Волині-Житомирщині у 2-гій
половині ХІХ - 30-х рр. ХХ ст. Просвітницька діяльність родин Драгоманових і Косачів, діячів
польської культури.
Саух І. В.
До проблеми визначення категорії "Економічна безпека": український контекст / І. В.
Саух // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2013. - N 1. - С. 57-61.- Л-ра в кінці
ст.
Сутність механізмів забезпечення економічної безпеки. І. В. Саух - кандидат економічних
наук, Житомир.
Фарафонова Н. В.
Ретроспективний аналіз теоретичної сутності ронять "підприємець" та
"підприємництво" / Н. В. Фарафонова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. 2013. - N 1. - С. 70-73.- Л-ра в кінці ст.
Теоретичні підходи до визначення понять "підприємець" та "підприємництво". Н. В.
Фарафонова - кандидат економічних наук, м. Житомир.
Фурдик, Сергій.
Житомирський військовий осередок високих технологій / Сергій Фурдик // Народна
армія. - 2014. - N 2(13-18 січ.). - (Військова освіта). - С. 13 : фото. кольор.
Сьогодення Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова.

КУЛЬТУРНЕ І МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ
Барановська, Світлана.
"Древлянщина" - музей просто неба / С. Барановська // Іскоростень . - 2014. - N 20(31
трав.). - С. 8 : фото. кольор.
Один з унікальних етнографічних куточків - історико-культурний комплекс
"Древлянщина" розмістився на 2-х гектарах землі на околиці села Пашин - мікрорайону міста
Коростеня Житомирської області.
Подорожна , Наталя.
Краєзнавчий музей - скарбниця древлянської історії / Н. Подорожна // Іскоростень. - №
17(9 трав.). - (Минувшина і сучасність). - С. 5 : фото. кольор.
Подорож залами залами Коростенського краєзнавчого музею Житомирської області.

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ. МІСЦЕВІ ПИСЬМЕННИКИ
Гуденко, Вікторія.
Історія написання, жанрова специфіка, проблематика та символіка назви твору Лесі
Українки "Лісова пісня" : українська література, 10 клас / В. Гуденко // Укр. мова і л-ра в
школі. - 2014. - N 1. - С. 30-34 : фото
Леся Українка (1871-1913) - письменниця, культурний діяч, перекладач, народилась в
місті Новограді-Волинському на Житомирщині.
Гудзь, Леся.
Засвітити та не обпалити / Леся Гудзь // Літературна Україна. - 2014. - N 9(27 лют.). (Слово і доля). - С. 13 : фото
Виклад частинок щоденників письменника Юрія Петровича Гудзя (1956), який
народився в селі Миколаївці Ємільчинського району Житомирської області.
Даниленко, Володимир.
Відчути в собі відьму / Володимир Даниленко // Дніпро. - 2014. - N 2. - (Критика). - С.
108-109 : іл.
Володимир Григорович Даниленко (1959) - письменник, народився в селі Туровець
Житомирського району Житомирської області. Аналіз оповідання письменика Юрія Кирика
"Господиня Лисої гори".
Даниленко, Володимир.
Український міф у зарубіжному кінематографі / Володимир Даниленко // Дніпро. 2014. - N 1. - (Критика). - С. 104-109
Володимир Григорович Даниленко (1959) - письменник, народився в селі Туровець
Житомирського району Житомирської області. Огляд фільмів української тематики в
американському та європейському кінематографах.
Закатований, але не зломлений : загибель Олега Ольжича у концтаборі
Заксенгаузен // Уряд. кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України / Каб. Міністрів
України. - К. : Преса України, 2014. - N 102(7 черв.). - (Пам'ять). - С. 13
Олег Ольжич (Олег Олександрович Кандиба, 1907-1944) -письменник, політичний
діяч, народився в Житомирі.
Климчук, Оксана.
Вшановуючи Олега Ольжича : у Житомирі планують провести конкурс на пам'ятник
визначному українцю / О. Климчук // День. - 2014. - N 105(12 черв.). - С. 2 : фото
У прес-центрі Житомирської місьради відбулася прес-конференція, присвячена 70річчю від дня загибелі ідеолога українського націоналізму, письменника, уродженця
Житомира Олега Ольжича (Олега Олександровича Кандиби) (1907-1944).

Котеля, Тамара.
Молитва за Україну : вечір-зустріч із Тетяною Майданович / Т. Котеля // Дивослово. 2014. - N 2. - С. 14-18 : фото
Тетяна Василівна Майданович (1957) - поетеса, народилась в селі Андрієвичі
Ємільчинського району Житомирської області.
Краща публікація в місцевій пресі // Журналіст України. - 2014. - N 3. - (Конкурси). С. 46-48
За результатами щорічного конкурсу на краще представлення української книги в
друкованих та електронних ЗМІ переможцем у номінації "Краща газетна (журнальна)
публікація про книгу, що викликала значний інтерес широкої читацької аудиторії та сприяла
активізації розповсюдження зазначеного видання" стала стаття Оксани Геращенко "Знакові
риби і кицьки в розрізі душевної спокути", оприлюднена в газеті "Вечірній Коростень" № 7 за
2013 рік. Матеріал присвячений книзі письменника, уродженця м. Коростеня Житомирської
області Віктора Борисовича Васильчука (1960) "Під знаком риб".
Лауреати премії імені Бориса Тена // Відродження. - 2013. - N 49(20 груд.). - С. 1
Лауреатамим обласної літературно-мистецької премії імені Бориса Тена стали : поет і
прозаїк, член Спілки театральних діячів України та Національної спілки журналістів України,
уродженець села Ястребенька Брусилівського району Житомирської області Володимир
Захарович Савченко за громадську діяльність і трилогію "Фрески пам'яті" та голова
Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України Лідія Рибенко за
збереження пам'яті про Бориса Тена на його малій батьківщині, в селі Дермані.
Маланюк, Євген.
Зовсім інші / Є. Маланюк // Літературна Україна. - 2014.- N 24(12 черв.). - С. 10 : фото
Творчі портрети письменників Марка Вороного та уродженця Житомира Олега
Ольжича (Олега Олександровича Кандиби (1907-1944).
Нові лауреати // Слово просвіти. - 2014. - N 23(12-18 черв.). - С. 12
Лауреатами Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки 2013 року стали: у
номінації літературні твори для дітей та юнацтва - письменниця Надія Гуменюк за книгу
"Шуршик та інші: казки з Яринчиного саду"; в номінації художнє оформлення книжок для
дітей та юнацтва - книжка "Про фею дорофею". Кращою театральною виставою для дітей та
юнацтва визнана вистава Запорізького академічного обласного театру юного глядача "Я не
прощаюсь".
Пасічник, Михайло.
Валентин Мисько / М. Пасічник // Літературна Україна. - 2014. - N 18/19(1-8 трав. - С.
15 : фото
Повідомлення про смерть поета, журналіста, громадського діяча, уродженця села
Будилівки Радомишльського району Житомирської області Валентина Вікторовича Миська
(14.07.1939 - 24.04.2014).
Рильський, Максим.
[Поезії] / М. Рильський // Дніпро. - 2014. - N 3.
Максим Тадейович Рильський (1895-1964) - письменник, народився в Києві, дитинство
провів в селі Романівці Попільнянського району Житомирської області.
Сльота, Іван.
Поет і композитор Іван Сльота: "Доречно замислитися над причинами популярності
блатного шансону" : [розмова з І. Сльотою] / І. Сльота ; вів розмову В. Шпак // Уряд. кур'єр. 2014. - N 20(1 лют.). - (Суботні зустрічі). - С. 18 : фото. кольор.
Іван Михайлович Сльота (1937) - композитор, поет, народний артист УРСР, художній
керівник і головний диригент Поліського державного академічного ансамблю пісні і танцю
"Льонок". Народився в селі Яснозір'я на Черкащині, живе і працює в Житомирі.

Сорока, Юрій.
Про кінематографічність стилю Володимира Даниленка / Ю. Сорока // Літературна
Україна. - 2014. - N 23(5 черв.). - (Над прочитаним). - С. 3, 11
Аналіз книги письменника, уродженця селаТуровець Житомирського району
Житомирської області Володимира Григоровича Даниленка (1959) "Грози над Туровцем.
Родинні хроніки" (2014).
Сташук, Василь.
Неминучість : [поезії] / Василь Сташук // Українська літературна газета. - 2014. - N
1(17 січ.). - С. 10 : фото
Василь Федорович Сташук (1944) - письменник, народився в селі Савлуки
Малинського району Житомирської області.
Терещенко, Сергій.
Засоби психодрами в романі Валерія Шевчука "Птахи з невидимого острова" / Сергій
Терещенко // Слово і час. - 2014. - N 1. - С. 48-54
Валерій Олександрович Шевчук (1939) - письменнк, народився в Житомирі.
Хімич, Марія.
Великі ялинки : оповідання / М. Хімич // Березіль. - 2014. - N 3/4. - С. 100-120
Марія Хімич (Сівоха) (1985) - письменниця, народилась у м. Бердичеві на
Житомирщині. Коротка біографічна довідка про автора - С. 101.
Хімич, Марія.
Лауреати премії імені Євгена Концевича / М. Хімич // Літературна Україна. - 2014. - N
24(12 черв.). - С. 2 : фото
Міжнародна премія імені письменника-шістдесятника, уродженця села Млинище
Житомирського району Житомирської області Євгена Васильовича Концевича (1935-2010)
присуджена журналістові, письменику Якову Зайку (1935-2014) (посмертно), що жив і
працював в Житомирі в номінації "Політика" та письменнику, уродженцю Житомира Валерію
Олександровичу Шевчуку (1939).
Цимбалюк М.
"Охоронниця слова" / М. Цимбалюк // Слово просвіти. - 2014. - N 1(1-15 січ.). - (Прочитання). - С. 16
У київському видавництві "Криниця" відбулася презентація книжки для маленьких
читачів "Охоронниця слова". Казки і казкові історії", автор якої Тетяна Василівна Майданович
(1957) - письменниця, родом з села Андрієвичі Ємільчинського району Житомирської
області.
Чужкова, Анна.
Бердичев имеет сказать пару слов / А. Чужкова // Єврейські вісті. - 2014. - N 5(трав.). С. 22
В московському театрі імені В. Маяковського представили п'єсу "Бердичев" прозаїка,
драматурга Фрідріха Горенштейна (1932-2002), який навчався в Бердичеві на Житомирщині.
Шевчук, Валерій Олександрович.
Пилип Орлик у Салоніках / В. Шевчук // Пам'ятки України. - 2014. - N 2. (Культурологічні студії)). - С. 40-45 : ил.
Валерій Олександрович Шевчук (1939) - письменник, народився в Житомирі.

Юрчук, Олена.
Книжка з годинником : про родинні хроніки Володимира Даниленка "Грози над
Туровцем" / О. Юрчук // Українська літературна газета. - 2014. - N 10(23 трав.). - (Рецензії). С. 5 : іл.
Аналіз книги письменника, уродженця села Туровець Житомирського району
Житомирської області Володимира Григоровича Даниленка (1959) "Грози над Туровцем"
(2014).

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Шпак, Віктор.
Бандера і бандерівці : міфи і реалії : для одних вони герої, для інших - підступні
бандити / В. Шпак // Уряд. кур'єр. - 2014. - N 80(6 трав.). - С. 8
Віктор Шпак - журналіст, м. Житомир.
Шпак, Віктор.
Російська кава не зашкодить. А кіно? / В. Шпак // Уряд. кур'єр. - 2014. - N 70(16 квіт.). (Прошу слова!). - С. 3
Віктор Шпак - журналіст, м. Житомир. Роздуми автора з приводу споживання
російськомовного гуманітарного продукту - книжок, фільмів, телесеріалів і шоу, гастрольних
турів виконавців. Інформація про скасування в Житомирі виступу російської шансон-групи
"Бутирка".
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