
„Уже для багатьох поколінь українців 

– і не тільки українців – Шевченко 

означає так багато, що сама собою 

створюється ілюзія, ніби ми все про 

нього знаємо, все в ньому розуміємо, 

і він завжди з нами, в нас. Та це лише 

ілюзія. Шевченко як явище велике й 

вічне – невичерпний і нескінчений. 

Волею історії він ототожнений з 

Україною і разом з її буттям 

продовжується нею, вбираючи в себе 

нові дні і новий досвід народу, 

відзиваючись на нові болі й думи, 

стаючи до нових скрижалів долі. Він 

росте й розвивається в часі, в 

історії, і нам ще йти і йти до його 

осягнення. Ми на вічнім шляху до 

Шевченка...” 

Іван Дзюба „На вічнім шляху до 

Шевченка” 

 

Літературу про Т.Г. Шевченка та 

його твори дивіться на вебсайтах 

 

Вeбліографія.  Т.Г.Шевченко 

http://www.shevchenkoplace.org 

Вебсайт комітету збереження 

вулиці ім.Тараса Шевченка в Нью-

Йорці (США). 

http://www.shevchenko.org/ 

Англомовний вебсайт наукового 

товариства імені Шевченка в Нью-

йорці (США). 

http://www.infoukes.com/shevchenko

museum Вебсайт музею Тараса 

Шевченка в Торонто (Канада 

http://www.chass.utoronto.ca/~tarn/c

ourses/429-sp.html Англомовна 

сторінка з автопортретами Тараса 

Шевченка. Розташована на сервері 

департамента слов'янської мови та 

літератури торонтського 

університета (Канада). 

http://poetyka.uazone.net/kobzar 

Web-версія "Кобзаря" Тараса 

Григоровича Шевченка в Бібліотеці 

Української Поезії. 

http://www.park.kiev.ua/u%27people/

artists/shevchenko/ Сайт 

Національного музею Тараса 

Шевченка у Києві 

http://history.opck.org/Shevchenko.ph

p Сторінка Тараса Григоровича 

Шевченка на російському сайті 

"Историческая страница Орска". 

http://www.shevchcycl.kiev.ua 

Eлектронна версія “Шевченківської 

енциклопедії” у чотирьох томах, яка 

готується Інститутом літератури 

НАНУ за участю шевченкознавців 

України, діаспори та країн 

близького і дальнього зарубіжжя. 

Проект виконується за підтримки 

фонду Відродження та Державного 

фонду фундаментальних 

досліджень. 

http://kobzar.info/memories/museums

/ Музеї Тараса Шевченка в Канаді, 

Казахстані, Україні та Росії 

http://www.zhitomir.info/news_81003.

html Сайт заключного етапу 

Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Шевченка 
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Інтернет-ресурси 

http://www.umoloda.kiev.ua - сайт 

газети «Україна молода» 

http://www.ukurier.gov.ua - сайт 

газети «Урядовий кур ` єр» 

http://www.golos.com.ua - сайт 

газети «Голос України» 

http://www.silskivisti.kiev.ua - сайт 

газети «Сільські вісті» 

http://www.day.kiev.ua - сайт газети 

«День» 

http://www.dt.ua - сайт 

Міжнародного суспільно-

політичного тижневика «Дзеркало 

тижня» 

http://kreschatic.kiev.ua - сайт газети 

київської міської ради «Хрещатик» 

http://www.vechirnij.kiev.ua - сайт 

газети «Вечірній Київ» 

http://izbornyk.org.ua/links/taras_she

vchenko.htm - ІЗБОРНИК  

http://www.kobzar.info/ - Портал, 

присвячений Шевченку 

http://www.poezia.org/ua/personnels/

4 - авторська сторінка Тараса 

Шевченка в електронному архіві 

„Поезія та авторська пісня України” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склала пров. бібліограф   Дудар К.П                                                                   

Видавець : 

                       КЗ Катеринопільська районна  бібліотека          

     20500 смт.Катеринопіль вул. Леніна,46          

 E-mail:_kater.biblioteka@mail.ru 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Катеринопільський відділ культури 

КЗ Катеринопільська районна бібліотека 

 

 

        Тарас Григорович  

               Шевченко              
 

                   /     вебліографія   / 
 

 

 

  
 
 
 
 
              Катеринопільська  ЦБС 
                 січень м-ць 2014 
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