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                                                                                 Воскресну нині! Ради їх,  

                                                                                                                 Людей, закованих моїх,  

                                                                                                                 Убогих, нищих… Возвеличу,  

                                                                                                                 Малих отих рабов німих!  

                                                                                                                 Я на сторожі коло їх  

                                                                                                                 Поставлю слово.  

 

    Тарас Шевченко... Чи не найвидатніший за народністю поет нашої планети, а 

для України він ще й Пророк, Месія, Рятівник нації. Його глибокомудрий - 

«Кобзар» недаремно народ назвав другим Євангелієм, а його автора — 

синонімом до слова Україна.  

    Багато українських письменників, навіть геніальні Іван Франко та Леся 

Українка, вважали його своїм учителем, володарем у царстві духа, у царстві 

людської культури. Тому, немає сумніву, що Тарас Шевченко – саме той 

великий поет минулого, який не перестає бути сучасником для нових і нових 

поколінь.  

  У кожної нації є свої провідники, духовні лідери і натхненники. Для нас, 

українців, – це Тарас Григорович Шевченко. Саме постать Великого Кобзаря, 

його ідеї та прагнення бачити Україну вільною й самостійною є тим потужним 

об’єднуючим чинником, який в усі віки нашої непростої історії надихав і 

спрямовував будівників та захисників української державності на довгому 

тернистому шляху до Незалежності.  

       Шевченко як явище велике й вічно живе – невичерпний, нескінченний і 

незупинний. Волею історії його ототожнено з Україною, і разом з її буттям 

триває Шевченкове, вбираючи в себе нові дні й новий досвід народу, 

озиваючись до нових болів і дум, стаючи до нових скрижалей долі.  

        Про Тараса Шевченка – поета і людину – написано вже не одну сотню 

книжок мовами різних народів світу, не одну тисячу наукових розвідок та 

публіцистичних і популярних статей, і немає числа виголошеним на його честь 

доповідям та промовам. Обсяг Шевченкіани можна порівняти хіба що з обсягом 

літератури про найбільших світових поетів і митців.  

        Розповісти про всі матеріали неможливо. Але акцентувати увагу на деяких 

найбільш цікавих виданнях творів Шевченка та нових книг  , які надійшли до 

районної бібліотеки  ,про життєвий та творчий шлях Кобзаря, які є у фондах 

центральної районної бібліотеки   – мета цього бібліографічного огляду.  



 

   Хочу звернути вашу увагу на книгу : 

 

26.59(4УКР)-кр   Тарас Шевченко в Мошнах/ автор-

укладач Прилуцька І.О..-Черкаси : Інтроліга ТОР, 

2010.-12с. 

               Розповідь про музей Т.Г.Шевченка в Мошнах. 

 

 

 

                                        Далі книга  

 

 

63.3(4УКР)1-я6  Крижова Н.О.   Атлас «Шляхами 

Великого Кобзаря»/. Н.О. Крижова.- К.: Картографія, 

2013.-88 с.:іл..  

 

     Атлас «Шляхами Великого Кобзаря», присвячений 200-

річчю з дня народження Т. Г. Шевченка. Атлас є 

ілюстрованим науково-популярним картографічним 

виданням, що на 88 сторінках містить біографію Тараса 

Григоровича Шевченка – геніального поета і художника, 

творча спадщина якого увійшла до скарбниці найцінніших надбань світової 

культури. 
 

 

      83.3(4УКР)-8-кр  Листування Тараса Шевченка   : 

Репринтне  вид. /за ред.. С.Єфремова.-Черкаси :Брама-

Україна,2013.-1056с. 

      Пропонована книжка є першим від 1929р.перевиданням 

листування Т.Шев- ченка, яке було свого часу науково 

опрацьоване С.Єфремовим і його коле- гами, воно охоплює 

225 листів самого Шевченка та ще  понад 200 адресованих 

письменникові. Надзвичайно цінними для зацікавлених 

читачів будуть розлогі наукові коментарі й детальні покажчики (загальним 

обсягом майже 650 сторінок). Книга також містить ілюстрації та вкладки, що 

дає змогу докладніше ознайомитися з епістолярною спадщиною українського 

генія. 



          Для науковців- шевченкознавців, дослідників наукового доробку 

С.Єфремова, освітян, усіх , хто прагне глибше осягнути творчі надбання двох 

великих синів черкаської землі.  
 

83.3(4УКР)  Симоненко, Рем Георгійович. 

Тарас Шевченко та його доба [Текст] : докум.-

хрестомат. висвітлення життя й діяльності 

видат. сина України та найближчих у часі 

спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я. 

Франка, Лесі Українки, М.П. Драгоманова : у 

3 т. / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко. - Х. : 

Фоліо, 2013. 

 

   У тритомнику «Тарас Шевченко та його доба» 

висвітлює- 

ться життя й діяльність видатного сина України, 

великого Кобзаря. В ньому зібрані ретельно перевірені документи, що 

збереглися, автентичні спогади сучасників — друзів і соратників Шевченка, які 

близько знали поета, а також наукові дослідження, що базуються на 

об'єктивному відборі фактів, ґрунтовному й неупередженому їх викладенні.  

І том розповідає про становлення й розвиток шевченкознав- ства, про 

дослідження творчої спадщини великого митця — поета, художника, 

революціонера, а також про його злиденні роки дитинства і юності, аж до 

визволення з кріпацтва і вступу до Петербурзької академії художеств.  

До 111 тому увій2шли матервали , що стосуються останього періоду життя і 

творчостіТ.Г.Шевченка – від повернення  із заслання і до самої його сметрі у 

1861 році. Також у цьому томі висвітлюються історичні погляди поета на його 

вплив на розвиток української та стітової літератури і на творчість таких 

видатних митців, як леся Українка, Іван Франко, Михайло Драгоманов , що 

стали спадкоємцями традицій Кобзаря.  

 

     83.3(4УКР)1-8  Шевченків світ :Науковий щорічник 

«2013рік» випуск шостий : До 200 –річчя з дня 

народження Т.Г.Шевченка.-Черкаси : Видав. Чабаненко 

Ю.,2013.-158с. 

 
 

 

 

 

 

84.4УКР6-Кр     Холодний Яр : часопис №1 /Черкас. обл. 

орг. Нац. спілки письм України ; [уклад. В.Т. Поліщук]. – 

Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 319 с. 



        В Україні кожна область, кожен край пишається своїми духовними та 

матеріальними скарбами, зокрема Черкащина, яку іменують духовним центром 

України не тільки тому, що це – батьківщина великих Богдана і Тараса, а тому, 

що самі назви райцентрів і багатьох сіл «дихають» історією, значимо 

промовляють для багатьох із нас. 

    У цьому «доювілейному» часописі уміщені вірші, які б хотілося донести до 

читача. Абсолютна більшість цих віршів – то твори поетів Черкащини, як 

професійних, так і непрофесійних, що вміють красиво мовити про свої щирі 

почуття. Ці поезії пронизані любов’ю до найрідніших оберегів, повагою до 

рідного краю, які так важливо й необхідно прищеплювати новим поколінням.  

      Читаючи ці вірші, згадуєш батьківські й материнські пороги, переймаєшся 

тими ж почуттями, які захоплювали поетів, радієш своїй причетності до 

духовного осередку – Черкащини.  

     Письменники Черкаського краю – автори віршів, уміщених у даному виданні, 

сподіваючись у своїй щирій любові до рідного краю, присвячують книгу 

славним ювілеям – 60-річчю утворення Черкаської області і 200-річчю з дня 

народження її найвидатнішого сина – Т.Г. Шевченка.  

Альманах адресовано всім поціновувачам поетичного слова.  

 

84.4УКР6- кр Холодний яр : Часопис Черкаської обл.. 

організації Нац. Спілки письменників України №4,2013         

 (  Присвячується 40-й річниці з часу заснування 

Черкаського літературно- мистецького об’єднання імені 

Василя Симоненка)/ Уклад. В.Коваленко.-Черкаси:Видав. 

Чабаненко,2013.-320с. 

 

 

 

   84.4УКР:-Кр   Холодний яр:Часопис Черкаської 

обл..організації Нац. Спілки письменників України 

№3,2013  

(  Присвячується 175-й річниці від дня народження Івана 

Нечуя- Левицького та 120 –й річниці від дня народження 

Тодося Осьмачки) Уклад. В.Коваленко.-Черкаси : Видав. 

Чабаненко Ю.2013.-320с. 

 

 

  84.4УКР6-КР    Холодний яр : Часопис Черкаської обл.. 

організації Національної Спілки письменників України  

№2,2013 (Присвячується 200-й річниці від дня народження 

Тараса Шевченка) /Ред.В.Коваленко.-Черкаси : Видав. 

Чабаненко Ю.2013.-320с. 

 

 



 

84(4УКР)1  Шевченко Т.Г. Кобзар : вірші та поеми в нових 

перекладах російською мовою / Т.Г.Шевченко;упоряд. І 

передм. В.Г.Крикуненка.-Чернівці : Букрек,2014.-584с.:іл..  

У цьому виданні «Кобзаря» читачам вперше в ХХ! Столітті 

пропонують нові перекладацькі інтерпретації віршів та поем 

великого українського поета. Упоряднику за сприяння Бібліотеки 

української літератури в Москві вдалося зібрати та підготувати до 

видання нові переклади поезії Т.Г.Щевченка, які зявилися на 

рубежі тисячоліть, ознаменувавши таким чином черговий етап пізнання 

безсмертного поетичного спадку Т.Г.Шевченка російською перекладацькою 

школою пострадянського періоду.  

для шанувальників мистецтва.  

85.103(4УКР-4Чек)6я6-кр Нікіфорова, Надія. Джерело 

натхнення [Альбом]:присвячується 200-річчю з дня 

Т.Г.Шевченка/Н.Нікіфорова.-[БМ]:  ТОВ 

Поліграфсервіс,2013.-159с. 

                             Картини із циклу «Шевченкіана» були 

задумані авторкою ще на весні 2001 року під час подорожі 

Шевченківськими місцями. Вони зіткані з деталей , які 

захоплюють своєю влучністю і несподіваністю, як , наприклад 

,старовинна вишивка, що раптово виринає з-під густих мазків 

фарби.Через авторський стиль, колаж, фактуру, рельєф, влучність 

деталей, переплетення образів художниці вдалося зрозуміти, відчути 

Тараса Шевченка у картинах.Кожна з них являє собою завершене 

мистецьке творіння, сповнене власної символіки і смислу.  
 

 

Використана література : 

1.  Тарас Шевченко в Мошнах/ автор-укладач Прилуцька І.О..-Черкаси : 

Інтроліга ТОР, 2010.-12с. 

2. Крижова Н.О.   Атлас «Шляхами Великого Кобзаря»/. Н.О. Крижова. - К.: 

Картографія, 2013.-88 с.:іл.. 

3. Листування Тараса Шевченка   : Репринтне  вид. /за ред.. С.Єфремова.-

Черкаси :Брама-Україна,2013.-1056с. 

4. Симоненко, Рем Георгійович. Тарас Шевченко та його доба [Текст] : 

докум.-хрестомат. висвітлення життя й діяльності видат. сина України та 

найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я. Франка, 

Лесі Українки, М.П. Драгоманова : у 3 т. / Р. Г. Симоненко, В. А. 

Берестенко. - Х. : Фоліо, 2013.  



5. Шевченків світ :Науковий щорічник «2013рік» випуск шостий : До 200 –

річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. -Черкаси : Видав. Чабаненко 

Ю.,2013.-158с. 
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[уклад. В.Т. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 319 с. 

7. Холодний яр : Часопис Черкаської обл.. організації Нац. Спілки 

письменників України №4,2013         

        (  Присвячується 40-й річниці з часу заснування Черкаського літературно-              

мистецького об’єднання імені Василя Симоненка)/ Уклад. В.Коваленко.-  

Черкаси:Видав. Чабаненко,2013. -320с. 

8. Холодний яр : Часопис Черкаської обл.. організації Національної Спілки 

письменників України  №2,2013 (Присвячується 200-й річниці від дня 

народження Тараса Шевченка) /Ред.В.Коваленко.-Черкаси : Видав. 

Чабаненко Ю.2013.-320с. 

9. Шевченко Т.Г. Кобзар : вірші та поеми в нових перекладах російською 

мовою / Т.Г.Шевченко;упоряд. І передм. В.Г.Крикуненка.-Чернівці : 

Букрек,2014.-584с.:іл.. 

Нікіфорова, Надія. Джерело натхнення [Альбом]:присвячується 200-річчю 

з дня Т.Г.Шевченка/Н.Нікіфорова.-[БМ]:  ТОВ Поліграфсервіс,2013.-159с. 

 

Отож, якщо хочемо відродити і зберегти людську самоповагу, національну 

гідність і невмирущість, заслужити пошану в інших народів, милість у Бога, 

уважно читаймо й вивчаймо творчість Великого Кобзаря, живімо праведно, 

пам’ятаймо про нашу велику місію на землі, не цураймося свого українського 

роду! 

 

Маю надію, що даний огляд вам сподобався і ви неодмінно звернетесь до нашої 

бібліотеки аби прочитати книги, які вас зацікавили.  

Дякую за увагу! 

 

Склала пров. бібліограф Дудар К.П Видавець : КЗ Катеринопільська районна бібліотека 20500 
смт.Катеринопіль вул. Леніна,46  

E-mail:_kater.biblioteka@mail.ru  


