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Від упорядників 
 

Шановні читачі! 
 

Пропонуємо вашій увазі бібліографічний покажчик, присвячений 
національним меншинам Кіровоградщини. Наша держава – унікальна 
багатонаціональна країна. Наявність надзвичайно великої кількості представників 
різних національностей свідчить про толерантність суспільства до національних 
меншин. 

Метою покажчика «Національні меншини Кіровоградщини» є 
представлення бібліографічних джерел з історії становлення етнічного складу 
населення та розвитку культур національних меншин м. Кропивницького та 
області. 

Видання містить публікації з книг та періодичних видань українською та 
російською мовами. Це, насамперед, обласні, міські та районні газети. Вони є 
найбільш інформативним джерелом, на сторінках якого вміщується вся 
інформація про етнічний склад Кіровоградщини, культурні події, проведення 
фестивалів та конкурсів від районного до світового рівня, виступи артистів – 
представників національних меншин. Із даної тематики упорядниками посібника 
було відібрано матеріали про найбільш чисельні національні меншини на 
території області з фондів Кіровоградської ОУНБ ім. Д. І. Чижевського за останні 
20 років, з січня 2000 по вересень 2019, які розташовані згідно тематичної 
спрямованості за алфавітом авторів, назв книг і статей. 

Структуру покажчика складають: передмова, чотири тематично згруповані 
розділи та фотоархів. У межах розділів виділено підрозділи, у середині яких 
матеріали впорядковано за абеткою прізвищ авторів і назв публікацій. 
Допоміжний апарат посібника містить: іменний покажчик прізвищ авторів, 
співавторів, упорядників, поданих в абетковому порядку, зміст та статтю від 
упорядників. Більшість описів видань, що входять до покажчика, 
супроводжуються анотаціями. Довідково-бібліографічний апарат видання 
складений за зведеним російсько-українським алфавітом. Кожний 
бібліографічний запис має порядковий номер. Загальний обсяг покажчика складає 
572 позиції. 

Електронні ресурси подані дуже вибірково: у короткому переліку 
наводяться найбільш значущі електронні публікації про різні події з метою 
оглядово познайомити читачів із життям національних меншин нашого краю.  

Вміщений наприкінці видання фотоархів відображає яскраві сторінки 
культурного життя етнічних спільнот регіону. 

Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено у відповідності з 
чинними Державними стандартами України в бібліотечній справі: ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 та ДСТУ 3582:2013. Усі видання подаються 
мовою публікації, зберігаються орфографічні норми оригіналу. 

Електронну версію покажчика розміщено на веб-сайті ОУНБ 
ім. Д. І. Чижевського за адресою: http://library.kr.ua/. 

http://library.kr.ua/
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Упорядники висловлюють щиру подяку всім, хто долучився до підготовки 
цього покажчика. Сподіваємося, що дане видання стане в пригоді студентам, 
викладачам вузів, вчителям й усім, кого цікавить розвиток і культурне життя 
національних меншин нашого міста та області. 
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Передмова 
Всі народи мають право на самовизначення. За силою цього права вони 

вільно встановлюють політичний статус і забезпечують економічний, соціальний і 
культурний розвиток. Для досягнення власних цілей можуть вільно 
розпоряджатися своїми природними багатствами і ресурсами без шкоди для будь-
яких зобов'язань, що випливають з міжнародного економічного співробітництва, 
заснованого на принципі взаємної вигоди та міжнародному праві. Жоден народ не 
може бути позбавлений належних йому засобів існування. 

Для України, як і для будь-якої поліетнічної держави, питання національних 
меншин є перманентно актуальним і потребує постійного вивчення та аналізу. 

Термін «національні меншини» почав використовуватися порівняно 
недавно. Національні меншини – це групи населення, осілі в даній державі, які 
перебувають у кількісній та фактичний меншості щодо титульної нації або 
становлять менше 50% усього населення, культивують свою національну 
окремішність, відрізняються від більшості громадян своїм етнічним 
походженням, мовними, культурними або релігійними ознаками, усвідомлюють 
свою етнічну приналежність. 

Міжнародні документи свідчать, що термін «меншина» використовується в 
них майже виключно для визначення груп осіб, які відрізняються від решти 
населення країни за певними ознаками, якими є: раса, етнічне походження, 
національність, релігія, мова, культура. Численні міжнародно-правові акти, що 
регулюють питання правового статусу і захисту прав таких груп осіб, для 
визначення об’єктів дії їх норм використовують терміни «національні», «расові», 
«етнічні», «культурні», «релігійні» та «мовні» «меншини». 
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З історії розвитку національних меншин Кіровоградської області 
Кіровоградська область розташована в центральній частині України в межах 

Придніпровської височини. Область багата земельними ресурсами зі значною 
природною родючістю ґрунтів.  

Зміни національного складу області розпочались після того, як у 1754 році 
неподалік від берегів р. Інгул було засновано фортецю Святої Єлизавети. В 
околицях фортеці поселилися серби, греки, молдовани, старообрядці з Польщі та 
Чернігівської губернії. У 1774 році відбулось переселення болгар із 
Силістринської області (Болгарія) на територію Вільшанського району 
Кіровоградської області. А впродовж 1970-х років на території Вільшанського 
району оселилися вихідці з Молдови. 

За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, на території 
області проживають представники 98 національних меншин. Дані щодо найбільш 
численних національних меншин, які мешкають в області: росіяни – 83,9 тис., 
молдовани – 8,2 тис., білоруси – 5,5 тис., вірмени – 2,9 тис., болгари – 2,2 тис., 
євреї – 1,1 тис., інші національності – 7,3 тис. 

На Кіровоградщині зареєстровано 25 релігійних громад, з них: 11 – 
іудейських, 5 – римо-католицької церкви, 4 – громади старообрядців, 3 – 
мусульманських, 1 – німецької євангелічно-лютеранської церкви, 1 – вірменської 
апостольської церкви. 

На території області зареєстровано 37 громадських організацій 
національних меншин: азербайджанська – 1, білоруська – 1, болгарські – 2, 
вірменські – 2, єврейські – 7, корейські – 2, молдовські – 2, німецькі – 5, польські 
– 2, ромські – 4, російські – 6, сербська – 1, татарська – 1, тюрків карапапахів – 1. 

Громадські організації національних меншин проводять гуртки з вивчення 
рідної мови, відзначають національні свята, представляють свою національну 
культуру в місцевих та загальнодержавних культурних заходах. 

В області виходять друком видання мовами національних меншин, діють 
аматорські колективи. 

Кіровоградська область // Україна – сузір’я культур: Збірник. – К.: ТОВ 
«Новий друк», 2003. – С 89-91. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



8 
 

І. Етнічний склад населення Кіровоградщини 
 

1. Бажан В. Наш багатонаціональний край / В. Бажан // Народне слово. – 
2013. – 7 листопада. – С. 12 

За матеріалами круглого столу «Багатонаціональна Кіровоградщина – край 
толерантності та міжнаціонального миру» в ОУНБ ім.Д.І.Чижевського за участі 
культурно-національних товариств області. 

 
2. Баранюк Ю. Жити в злагоді і взаєморозумінні / Ю. Баранюк  // 

Гайворонські вісті. – 2013. – 9 листопада. – С. 1 
Про здійснення політики щодо нацменшин на засадах гуманізму і 

толерантності. 
 
3. Білий Д. Вшанували пам’ять жертв політичних репресій / Д. Білий // 

Вечірня газета. – 2014. – 23 травня. – С. 2 
 
4. В Кировоградской области проживают представители 98 

национальностей и народов // Фаворит. – 2004. – 22 січня. – С. 2 
 
5. Віднянський Степан Васильович. Українсько-угорські відносини: 

проблемні питання та роль історичної науки / Степан Васильович Віднянський // 
Стратегічні пріоритети. – 2018. – № 1. – С. 16-25 

 
6. Гон Максим Мойсейович. Інший на маргінесі української колективної 

пам’яті / Максим Мойсейович Гон // Наукові записки інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2017. – № 2. – С. 
278-296 

 
7. Даниленко Віктор. Етнополітика в СРСР та УРСР у 40-80-ті роки ХХ 

ст. / Віктор Даниленко // Історія України. – 2011. – № 1. – С. 3-7 ; Історія України. 
– 2011. – № 9. – С. 3-8 

 
8. Данилюк Георгій. «Всі громадяни, незалежно від свого етнічного 

походження, рівні перед законами України, і мають бути захищені» // Вісник 
Голованівщини. – 2013 – 9 листопада. – С. 2 

 
9. Заставний Федір. Національний і мовний склад населення України та 

питання її національно-культурного розвитку / Ф. Заставний // Географія та 
основи економіки в школі. – 2006. – № 8. – С. 32-38 

 
10. Кришень Альона. Яка ж привітна багатонаціональна українська земля 

/ Альона Кришень // Сільське життя (Добровеличківський р-н). – 2013. – 9 
листопада. – С. 1,3 

Розповідь про засідання круглого столу керівництва райдержадміністрації з 
представниками національних меншин, що проживають на території району. 
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Обговорювалися питання зміцнення міжнаціональної злагоди, задоволення 
культурних та освітніх потреб нацменшин. 

 
11. Кудревич Д. У Калинівці шанують права національних меншин / Д. 

Кудревич // Зоря. – 2013. – 9 листопада. – С. 1, 3 
На базі Калинівської сільської бібліотеки відбувся тематичний захід «Разом 

– ми сила», на який завітав голова РДА А. Маліцький, сільський голова В. 
Переверзєв, завідуюча бібліотекою О. Назаренко, працівники сільської ради та 
читачі. 

 
12. Левінська Т. Сила – у багатоманітності / Т. Левінська // 

Кіровоградська правда. – 2013. – 21 травня. – С. 6 
Напередодні Дня Європи у Кіровограді в театрі ім. М. Кропивницького 

відбувся захід, присвячений національній багатоманітності області та питанню 
толерантності українського суспільства до національних меншин. 

 
13. Любарський Р. Кіровоградщина – край толерантності та 

міжнаціонального миру / Р. Любарський // Народне слово. – 2013. – 23 травня. – 
С. 9 

За матеріалами розширеного засідання ради представників національно-
культурних товариств Кіровоградщини при ОДА. 

 
14. Наулко В. И. Развитие межэтнических связей на Кировоградщине / В. 

И. Наулко // Развитие межэтнических связей на Украине. – Киев, 1975. – С. 15-274 
 
15. Національні культури у процесі формування української нації : 

Збірник доповідей науково-практичної конференції / Кіровоградський обласний 
краєзнавчий музей, Обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців. – 
Кіровоград : Поліграф-Терція, 2006. – 222 с. 

 
16. Національні меншини в Україні: Інформаційно-бібліографічний 

покажчик / Упор. І.  Винниченко, В.Горовий. Ін-т досліджень діаспори. – К.: вД 
«Стилос», 2003. – 252 с. 

 
17. Нетреба І. Микола Гарба: «Хочеться подякувати всім добрим 

людям...» / І. Нетреба // Народне слово. – 2011. – 22 березня. – С. 7 
Начальник відділу у справах національностей та релігій 

облдержадміністрації М. Гарба розповідає про життєвий шлях з нагоди свого 
шістдесятиріччя. 

 
18. Орел С. Як сконсолідувати українське суспільство / С. Орел // Слово 

«Просвіти». – 2005. – ч.36. – С. 11 
Про кіровоградську частину масштабного проекту – всеукраїнського 

комплексного дослідження «Етнокультурна ідентичність за умов сучасних 
націоконсолідаційних процесів». 



10 
 

 
19. Пасько З. Національний склад: Підрахували... / З. Пасько // 

Елисаветградские ведомости. – 2004. – 23 січня. – С. 3 
 
20. Права нацменшин забезпечуються // Придніпров'я. – 2013. – 9 

листопада. – С. 2 
Постійний контроль за реалізацією прав національних меншин – ключове 

завдання етнонаціональної політики Президента України. Під час апаратної 
наради в Онуфріївській РДА питання реалізації в районі державної політики 
зміцнення міжнаціональної злагоди та порозуміння, задоволення культурних та 
освітніх потреб національних меншин було ключовим у порядку денному. 

 
21. Рябоконь Валентина. Усі ми різні – усі ми рівні / Валентина Рябоконь 

// Трудова слава. – 2013. – 9 листопада. – С.1, 2 
 
22. Томашевська С. Кіровоградщина – територія толерантності та 

міжнаціонального миру / С. Томашевська // Народне слово. – 2013. – 7 листопада. 
– С. 1, 2 

В рамках реалізації соціальних ініціатив Президента «Гармонізація 
міжетнічних відносин в Україні, забезпечення прав соціальних меншин» В. 
Серпокрилов відвідав одне з багатонаціональних сіл Олександрійщини. 

 
23. Шаповалова С. (начальник архівного відділу РДА). Національні 

процеси на Устинівщині у 20-х роках ХХ ст. / С. Шаповалова // Трудівник 
Устинівщини. – 2009. – 10 листопада. – С. 2 

 
24. Шевченко С. Так починалась коренізація / С. Шевченко // 21-й канал. 

– 2008. – 10 квітня. – С. 18 
 

 
1.1. Болгари 

25. Каліфорова І. С. Вільшанка – мала Батьківщина для болгарського 
народу / І. С. Каліфорова // Миротворче значення бібліотеки у формуванні 
толерантності і духовності суспільства : матеріали конференції / Упр. культури і 
туризму Кіровоградської обл. держ. адм., ОУНБ ім. Д. І. Чижевського ; Н. Ю. 
Овчаренко ; відп. за вип. Олена Гаращенко ; укл. Оксана Ткаченко ; ред. Світлана 
Приймак. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2010. – С. 186-192 

 
26. Кротов О. Болгарські поселення на території сучасної 

Кіровоградщини / О. І. Кротов // Національні культури у процесі формування 
української нації: Збірник доповідей науково-практичної конференції / 
Кіровоградський обласний краєзнавчий музей, Обласна організація 
Всеукраїнської спілки краєзнавців. – Кіровоград : Поліграф-Терція, 2006. – С 67-
79 
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27. Опря І. Вільшанські болгари в етнокультурному та історичному 
просторі кінця другої половини XVIII століття та сьогодення / І. Опря // 
Стежинами пам’яті. З історії краєзнавчого руху на Кіровоградщині / укл. Лариса 
Гайда. – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2013 – Вип. 1. – 2013. – С. 153-154 

 
28. Очерки истории, языка и культуры ольшанских болгар / И. И. Гуржос 

и др. ; под общ. ред. В. И. Мильчева.  К. : Скиф, 2018. – С. 392 с. : ил., табл. – 
Библиогр. с. 384-389 (116 назв.) – Библиогр. в подстроч. прим. 

 
29. Панченко К. Й. А. Гільденштедт у Єлисаветградській провінції 1774 

року. Про болгар у Новоросії XVIII ст. / К. І. Панченко // Краєзнавчий вісник 
Кіровоградщини / Нац. спілка краєзнавців України, Кіровоградська обл. орг., 
Кіровоградська обл. спілка краєзнавців. – Кіровоград : Центрально-Українське 
видавництво, 2008 – вип. 5 / ред.: О. О. Бабенко, Л. А. Гайда, Т. А. Григор’єва. – 
2010. – С. 150-154 

 
30. Рибалко П. Пам’ятки культури і побуту болгарських поселенців у 

фондах Кіровоградського обласного краєзнавчого музею / П. П. Рибалко // 
Науковий збірник Кіровоградського обласного краєзнавчого музею / Кіровогр. 
обл. краєзнавчий музей. – Кропивницький : Центрально-Українське вид-во. Вип. 2 
/ ред. Н. Ю. Агапєєва. – 2017.– С. 215-218 

 
31. Ангелов І. Болгари з Вільшанки відвідали місця своїх предків в 

Сілістрі / Івайло Ангелов // Зорі над Синюхою. – 2017. – 23 грудня. – С. 3 
Про поїздку до Болгарії делегації Вільшанських болгар 
 
32. Балабан М. Жителька Вільшанки знайшла на городі скарб / М. 

Балабан // Нова газета. – 2017. – 2 лютого. – С. 11 
Мешканка Вільшанки випадково знайшла на городі велику металеву пряжку 

(місцевою болгарською говіркою – кулань) від традиційного жіночого 
болгарського пояса, котру, вірогідно, в селище привезли з Болгарії перші 
поселенці. 

 
33. Бєліков О. Болгари: Абетка етносів України / Бєліков О. // Моя 

Батьківщина. – 2004. – №9. – С. 6 
 
34. В обласній раді // Народне слово. – 2014. – № 54 (11 грудня). – С. 4 
Про події в обласній раді – стисло: перелік подій, відзначення свят, заходи. 
 
35. Вільт М. Нас почули, а це вже користь / Вільт М. // Зорі над Синюхою. 

– 2000. – 23 грудня. – С. 2 
 
36. Бондар О. Сергій Осадчий: «Це не періодичне видання, це книга на всі 

часи» / О. Бондар // Народне слово. – 2013. – 14 березня. – С. 5 
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Вийшов сигнальний примірник книги «Нариси історії, мови і культури 
вільшанських болгар». 

 
37. Вітаємо! / Кіровоградська обласна громадська організація 

«Об'єднання болгар» «Нашитє хора» // Зорі над Синюхою. – 2014. – 7 червня. – С. 
6 

Кіровоградська обласна громадська організація «Об'єднання болгар» 
«Нашитє хора» вітає  з ювілейним днем народження активного члена організації 
О. І. Брингач. 

 
38. Вовченко В. З Болгарією в серці / Вовченко В. // Зорі над Синюхою. – 

2005. – 12 листопада . – С. 2 
 
39. Вшанували перших переселенців // Наше місто. – 2015. – 2 липня. – С. 

2 
27 червня у Вільшанці відкрили пам‘ятний знак першим болгарським 

переселенцям. 
 
40. Діордієва Н. Вогонь Балкан у Скіфському степу / Наталя Діордієва // 

Західний регіон. – 2009. – 12 листопада. – С. 3 
Болгарські поселення на Кіровоградщині. 
 
41. Діордієва Т. В памет на украинските българи = У пам’ять про 

українських болгар / Т. Діордієва // Нова газета. – 2015. – 2 липня. – С. 3 
240 років тому 400 родин із болгарського містечка Алфатар переселилися до 

тодішньої слободи Маслове (нині Вільшанка). Так були засновані села Добре, 
Станкувате, Мала Вільшанка, Лозувате, Вербова Балка. У річницю переселення 
болгар на землі Вільшанщини в райцентрі відкрили пам‘ятний знак. 

 
42. Дмитренко М. Дала життя одна земля... / М. Дмитренко // Провінція. – 

2010. – 16 квітня. – С. 1,3 
Розповідь про життя болгарської сім'ї Александрових в м. Долинській. 

Історія заселення та сьогоднішній день болгарського села Станкувате. 
 
43. Запасний В. «Вільшанщина багатонаціональна: «Вільшанські болгари. 

Історія та сучасність» / В. Запасний // Зорі над Синюхою. – 2009. – 12 грудня. – С. 
2-3 

Матеріали науково-практичної конференції «Вільшанщина 
багатонаціональна: Вільшанські болгари. Історія та сучасність», яка проводилась 
у 235-ліття переселення болгар на землі нинішньої Вільшанщини. 

 
44. Запасний В. Справу не закінчено / В. Запасний // Зорі над Синюхою. – 

2009. – 19 грудня. – С. 2 
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На засіданні прес-клубу «Реформ» було підведено підсумки науково- 
практичної конференції «Вільшанщина багатонаціональна: Вільшанські болгари. 
Історія та сучасність». 

 
45. Заснування Вільшанки та переселення болгар // Зорі над Синюхою. – 

2015. – 4 липня. – С. 2 
Про переселення болгар на Вільшанщину. 
 
46. Зустрічі без прощань : Проект «Кіровоградщина – наш рідний дім» – в 

дії // Зорі над Синюхою. – 2005. – 5 листопада. – С. 2 
У ході організованого виїзду представників обласних ЗМІ до Вільшанського 

району група журналістів відвідала провідні сільгосппідприємства, історико-
культурні пам’ятки та заклади освіти, поспілкувалась з жителями району – 
болгарами за національністю. 

 
47. Іванова М. «Про наше село фільм знімали» / М. Іванова // 

Кіровоградська правда. – 2000. – 8 червня. – С. 2 
Кіровоградська обласна громадська організація «Об'єднання болгар» 

«Нашитє хора». 
 
48. Іванова І. У Вільшанці відкриють пам'ятний знак болгарським 

переселенцям: новини коротко / Ірина Іванова // Кіровоградська правда. – 2015. – 
23 червня. – С. 2 

Анонс церемонії відкриття знака, очікувані гості з Болгарії та України. 
 
49. Корінь Т. Не гасити те, що не гасне / Т. Корінь // Кіровоградська 

правда. – 2009. – 8 грудня. – С. 6 
Репортаж з науково-практичної конференції «Вільшанські болгари. Історія 

та сучасність», присвяченої 235-й річниці переселення болгарських родин. 
 
50. Корінь А. Болгарська община потребує підтримки / А. Корінь, С. 

Осадчий // Наше місто. – 2015. – 19 лютого. – С. 3 
Розповідь про роботу болгарської організації «Нашите хора», якою чотири 

роки керує Сергій Осадчий. 
 
51. Корінь А. Життя її – пісенна вишиванка / Антоніна Корінь // Народне 

слово. – 2016. – 31 березня. – С. 16 
Стаття-персоналія про надзвичайно цікаву особистість, болгарку за 

національністю, родом із Запоріжжя, яка активно бере участь у громадських 
болгарських організаціях України, мандрує світом, поширюючи знання про 
болгарський національний та сценічний одяг, сама виготовляє костюми і навчає 
молодь. Земфірі Штерєвій – 83 роки, зараз вона живе у Кіровограді. 

 
52. Кордюкова (Діордієва) К. Дърво без корен не може да живее / 

Катерина Кордюкова (Діордієва) // Західний регіон. – 2010. – 22 травня. – С. 2 
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Про зустріч великої болгарської родини Кордюкових у с. Станкувате 
Вільшанського району.  

 
53. Костенко С. Вільшанка – часточка Болгарії на українській землі / 

Світлана Костенко // Народне слово. – 2014. – № 43 (3-9 жовтня). – С. 11 
Публікація, приурочена до 240-річчя поселення болгар на землях нинішньої 

Кіровоградщини, містить інформацію з усіх сфер діяльності болгарської громади 
та відомості про людей, причетних до вивчення та розвитку краю, а також звіт 
про урочистості у Вільшанці. 

 
54. «Курбат собирает своих потомков» // Зорі над Синюхою. – 2016. – 25 

червня. – С. 3 
Про участь делегації вільшанських болгар на черговому соборі болгар 

«Курбат собирает своих потомков». 
 
55. Лучанінов А. Без минулого не може бути майбутнього / Андрій 

Лучанінов // Зорі над Синюхою. – 2015. – 4 липня. – С. 1 
Про урочисте відкриття пам'ятника на честь 240-річчя з дня переселення 

болгар з м. Алфатар на Вільшанщину. 
 
56. Людмила Каленик. «Людина року» /Людмила Каленик // Зорі над 

Синюхою. – 2016. – 24 грудня. – С. 2 
Про Л. Каленик, яка отримала звання «Людина року» асоціації болгар 

України. 
 
57. Лучанінов А. Вільшанщина зустріла болгарську делегацію / Андрій 

Лучанінов // Зорі над Синюхою. – 2017. – 29 квітня. – С. 1 
Про візит болгарської делегаціїї з общини Кайнарджа. 
 
58. Макей Л. Сергій Осадчий: Болгарське товариство не залишу нізащо! / 

Людмила Макей // Первая городская газета. – 2018. – 8 ноября. – С. 3 
Мова йде про Кіровоградську дільницю Полтавського казенного 

експериментального протезно-ортопедичного підприємства, яку очолив голова 
обласної громадської організації «Об'єднання болгар «Нашите хора». 
Підприємство обслуговує мешканців Кіровоградської, Сумської, Полтавської та 
частину Донецької областей. Є філії в Одесі, Львові, Тернополі. Для 
безкоштовного замовлення протезно-ортопедичних виробів при зверненні 
необхідно мати направлення, отримане в управлінні соціального захисту 
населення за місцем прописки. 

 
59. Максюта Я. «Щоб не втратити болгарську душу...» / Максюта Я. // 

Зорі над Синюхою. – 2003. – 19 квітня. – С. 2 
 
60. Микитюк Н. «Апотеза» в центрі дружби / Наталія Микитюк // Зорі над 

Синюхою. – 2015. – 23 травня. – С. 4 
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Про збори активістів Центру україно-болгарської дружби у Вільшанці. 
 
61. Нагай М. Болгари на Кіровоградщині: 240 років спільної історії / 

Марія Нагай // Зорі над Синюхою. – 2014. – 13 вересня. – С. 2 
Коротка історія переселення болгар на Вільшанщину та про будівництво 

пам'ятної стели на честь ювілею – 240 років. 
 
62. Нестеров А. Заслужена увага / Анатолій Нестеров // Зорі над 

Синюхою. – 2018. – 21 вересня. – С. 2 
Про високу відзанку Товариства вільшанських болгар «Алфатар» від 

Прем'єр-міністра України В. Гройсмана. 
 
63. Олшанка – Силистра. Историческо събитие // Зорі над Синюхою. – 

2018. – 23 листопада. – С. 1 
Про поїздку делегації з Вільшанського району в Сілістрійську область 

Республіки Болгаріїя. 
 
64. Опря С. Історія болгарських переселенців / Сергій Опря // Зорі над 

Синюхою. – 2016. – 26 березня. – С. 1 
Про переселення болгар на Україну. 
 
65. Опря В. Олшанка – Силиста. Историческо събитие / Володимир Опря 

// Зорі над Синюхою. – 2018. – 30 листопада. – С. 3 
Про поїзду делегації з Вільшанки в общину Кайнарджа (область Сілістра, 

Болгарія). 
 
66. Пам'ятний знак // Зорі над Синюхою. – 2015. – 20 червня. – С. 1 
Оголошення про відкриття пам'ятного знака першим болгарським 

переселенцям та перелік поважних гостей. 
 
67. Пасічник Л. Афанасій Добров – про своїх земляків / Л. Пасічник // 

Народне слово. – 2011. – 22 грудня. – С. 10 
 
68. Попович Л. Берегиня домашнього вогнища і болгарського роду / Л. 

Попович // Кіровоградська правда. – 2011. – 21 жовтня. – С. 9 
Розповідь про свою матір Н.І. Осадчу від голови громадської організації 

болгар «Нашите хора» С. Ю. Осадчого. 
 
69. Патріотична ініціатива // Зорі над Синюхою. – 2014. – 8 листопада. – 

С. 2 
Про будівництво пам'ятної стели на честь 240-ї річниці переселення болгар 

на Вільшанщину. 
 
70. Похвальський В.  Україна – Болгарія: стратегічне партнерство в дії / 

Похвальський В. // Політика і час. – 2004. – № 2. – С. 3-12 
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71. Проскаченко Д. Болгари і наш край / Д. Проскаченко // Сільське життя 

(Добровеличківський р-н). – 2007. – 8 листопада. – С. 3 ; Сільське життя 
(Добровеличківський р-н). – 2007. – 10 листопада. – С. 2 ; Сільське життя 
(Добровеличківський р-н). – 2007. – 15 листопада. – С. 3 

Публікація містить дуже корисний і різноманітний матеріал з різних сфер 
життя болгар у нашому краї. 

 
72. Проскаченко Д. Болгари і наш край : Нащадкам болгарських 

переселенців присвячується (До 223-х роковин) / Д.Проскаченко // Сільське 
життя. – 2000. – 25 жовтня. – С. 3 

 
73. Рыбченков Г. Наша маленькая Болгария / Г. Рыбченков // Украина-

Центр. – 2009. – 10 декабря. – С. 17 
 
74. Розмова за «круглим столом» // Зорі над Синюхою. – 2015. – 4 липня. 

– С. 4 
Про «круглий стіл», учасниками якого були селищний, сільські голови 

району та гості з Болгарії, які надавали практичні поради стосовно добровільного 
об'єднання громад. 

 
75. Семенова Н. «Добре дошли, драге приятели», або погляд стороннього 

на те, як Вільшанка зустрічала дорогих болгарських друзів / Надія Семенова // 
Зорі над Синюхою. – 2017. – 20 травня. – С. 2 

Про перебування делегації з Болгарії на Вільшанщині. 
 
76. Сідорова О. У Вільшанці відкрили пам'ятний знак першим 

болгарським переселенцям / Олена Сідорова // Кіровоградська правда. – 2015. – 3 
липня. – С. 2 

Стаття про історію заселення Вільшанського району переселенцями з 
Болгарії. 

 
77. Сиботінова Д. Дивосвіт майстерності і фарб : На лінії Вільшанка – 

Алфатар / Д. Сиботінова // Зорі над Синюхою. – 2007. – 28 липня. – С. 2 
Публікація містить корисний та цікавий етнографічний матеріал, пов’язаний 

із збереженням болгарських традицій та ремесел. 
 
78. Слово запрошеним // Зорі над Синюхою. – 2015. – 4 липня. – С. 2 
Вітання поважних гостей на відкриття пам'ятника на честь 240-річчя 

переселення болгар на Вільшанщину. 
 
79. Сторінка болгарської діаспори // Зорі над Синюхою. – 2004. – 13 

серпня. – С. 1-4 
Спецвипуск районної газети повністю присвячений 230-річчю поселення 

перших болгарських родин на Вільшанщині і заторкує усі сфери життя. 
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80. Съединете се серца : Страница българско диаспари : Алфатар // Зорі 

над Синюхою. – 2003. – 12 липня. – С. 3 
 
81. Танасов С. Флатар – Ольшанка (страницы биографии) / Сергей 

Танасов // Зорі над Синюхою. – 2010. – 1 травня. – С. 3 ; 15 травня. – С. 3 ; Зорі 
над Синюхою. – 2010. – 22 травня. – С. 3 ; Зорі над Синюхою. – 2010. – 5 червня. – 
С. 2 ; Зорі над Синюхою. – 2010. – 12 червня. – С. 2 ; Зорі над Синюхою. – 2010. – 
3 липня. – С. 3 

 
82. Товариство Вільшанських болгар «Алфатар» // Зорі над Синюхою. – 

2014. – 2 серпня. – С. 6 
Товариство Вільшанських болгар «Алфатар» звертається до жителів 

Вільшанського району підтримати їх матеріально для встановлення пам'ятного 
знаку з нагоди 240 роковин з дня переселення болгар на Вільшанку. 

 
83. Томашевська С. Кіровоградщина – територія толерантності та 

міжнаціонального миру / С. Томашевська // Народне слово. – 2013. – 7 листопада. 
– С. 1, 2 

Святковий концерт, що представляв культуру національностей краю, 
підготовлений Олександрійським Центром дитячої та юнацької творчості, 
завершився розгортанням парасольки дружби. 

 
84. Томашевська С. «Нашите хора»: три роки діяльності / С. Томашевська 

// Народне слово. – 2014. – 16 січня. – С. 3 
Здобутки та проекти болгарської громадської організації. 
 
85. Тулунжи Т. Честь і хвала болгаркам Вільшанщини! / Тетяна Тулунжи 

// Зорі над Синюхою. – 2015. – 7 березня. – С. 1 
Спогади вільшанських болгарок М.Г.Діордієвої та І.С.Антонової. 
 
86. Фотоетюди // Зорі над Синюхою. – 2015. – 4 липня. – С. 4 
Фото зі свята відкриття пам'ятника з нагоди 240-ї річниці переселення 

болгар з м.Алфатар на Вільшанщину. 
 
87. Фотогалерея // Зорі над синюхою. – 2017. – 29 квітня. – С. 2 
Фотогалерея про візит болгарської делегації на Вільшанщині. 
 
88. Фудар Н. Не болгари єдині / Надія Фудар // Західний регіон. – 2010. – 

31 липня. – С. 3 
Про історію заснування селища Вільшанка. 
 
89. Фудар Н. Колиска пам'яті вільшанських болгар / Надія Фудар // Зорі 

над Синюхою. – 2014. – 14 червня. – С. 2 
Про переселення болгар на Вільшанщину. 
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90. Фудар Н. Збережння традицій, мови, побуту і культури. Вільшанщина 

– у вінці дружби / Надія Фудар // Зорі над Синюхою. – 2014. – 2 серпня. – С. 2 
Історія переселення Алфатарських болгар на Вільшанщину. Болгарські 

звичаї та традиції. Про виставку болгарського старовинного етнічного одягу 19 
століття. 

 
91. Фудар Н. Болгарським переселенцям / Надія Фудар // Народне слово. 

– 2015. – 2 липня. – С. 1 
До 240-річчя переселення болгар до нашого краю у Вільшанці відкрили 

пам'ятник. 
 
92. Шановні жителі Вільшанки та району! // Зорі над Синюхою. – 2017. – 

2 грудня. – С. 1 
Оголошення про роботу круглого столу, ініційоване Центром україно-

болгарської дружби, на якому будуть обговорюватися проблеми місцевого 
самоврядування. 

 
93. Шепель Ф. Болгарська «контрреволюція» на Кіровоградщині / Федір 

Шепель // Первая городская газета. – 2018. – 3 мая. – С. 6 
Фабриковані радянськими каральними органами групові кримінальні справи 

зразка 1937-1938 років, крім інших особливостей, носили, як правило, ще й 
національне забарвлення. Так на Вільшанщині замість шпигунів і кримінальних 
злочинців репресували переважно болгар-хліборобів. Частині з них закидали 
участь у так званій громадянській війні на боці «класового ворога» або неналежне 
ставлення до колгоспного будівництва. Щоб уявити масштаби безпідставних 
репресій у Вільшанському районі, автор статті пропонує заглянути читачу до 
першої книги багатотомника «Реабілітовані історією. Кіровоградська область» В 
«Списку реабілітованих жертв тоталітарного режиму» поряд з українцями й 
десятки болгар, котрим повернуто добрі імена. 

 
 

1.2. Поляки 
94. Долі поляків на Кіровоградщині = Losy Polakjw na Ziemi 

Kirowogradzkiej / Об’єднання поляків Кіровоградщини «Полонія» імені Кароля 
Шимановського ; укл. та ред. Олександр Полячок; ред. Яцек Шиморек. – 
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2008. – 231 с. 

 
95. Пасічник Л. М. Поляки Кіровоградщини в роки сталінських репресій / 

Л. М. Пасічник // Національні культури у процесі формування української нації : 
Збірник доповідей науково-практичної конференції / Кіровоградський обласний 
краєзнавчий музей, Обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців. – 
Кіровоград : Поліграф-Терція, 2006. – С. 213-220 
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96. Поляки на Кіровоградщині = Polacy na Ziemi Kirowogradzkiej / 
Об’єднання поляків Кіровоградщини «Полонія» імені Кароля Шимановського ; 
укл. : Анджей Бобкевич, Олександр Полячок. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2006. – 
167 с.  

 
97. Центральна Україна – Польща в дослідженнях науковців та 

краєзнавців Кіровоградщини : Матеріали науково-практичної конференції, 
присвяченої Року Польщі в Україні / КДПУ ім. В. Винниченка, Об’єднання 
поляків Кіровоградщини «Полонія» ім. Кароля Шимановського ; Редкол.: В. О. 
Кравцов, В. М. Філоретов, О. І. Полячок. – Кіровоград : ПВЦ «Мавік», 2004. – 
96,[2] с.  

 
98. Верстюк О. З пам’яттю про історичну Батьківщину / О. Верстюк // 

Вечірня газета. – 2009. – 22 травня. – С. 6 
 
99. Верстюк О. Міцніють міжнаціональні зв’язки / О. Верстюк // Вечірня 

газета. – 2013. – 22 листопада. – С. 3 
Відбувся «круглий стіл» «Дружба не має кордонів». 
 
100. Даценко Л. Сталінський сценарій вирішення «польського питання» / 

Л. Даценко // Народне слово. – 2007. – 11 жовтня. – С. 3 
Викладач кафедри всесвітньої історії КДПУ ім. В. Винниченка про 

реалізацію Люблінської угоди стосовно акції переселення українського і 
польського населення в 1944-45 рр. 20 ст. і зокрема по Кіровоградській області. 

 
101. Кобець О. Лави «Полонії» поповнюються / О. Кобець // Народне 

слово. – 2005. – 1 лютого. – С. 1 
Зібрання громадського об’єднання «Полонія» підсумували роботу за останні 

два роки, внесли зміни до статуту, затвердили новий склад правління об’єднання. 
 
102. Костенко Світлана. Кому потрібна боротьба з пам'ятниками? / 

Світлана Костенко // Народне слово. – 2017. – 19 січня. – С. 7 
Йдеться про наругу над пам'ятниками та могилами поляків в Україні та руку 

Кремля, що направляє ці і подібні злочини, аби посварити народи. До дружніх 
польсько-українських стосунків ці провокації не мають відношення – саме так 
сприймають ситуацію члени товариства «Полонія». 

 
103. Пасічник Л. «Время тяжко виновато, что карало без вины» / Л. 

Пасічник // Молодіжне перехрестя. – 2008. – 5 червня. – С. 6 
Про роботу Єлисеветградського повітового комітету допомоги 

постраждалим від війни. 
 
104. Пасічник Л. Їх називали бандитами й навіть американцями : Нелегка 

доля українців, переселених до нас із Польщі / Л. Пасічник // Вечірня газета. – 
2010. – 24 вересня. – С. 8 
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105. Про світловодську «Полонію» («Polonia») // Вісті Світловодщини. – 

2016. – 4 листопада. – С. 6 
Відбулися об'єднавчі збори представників польської громади 

Світловодщини, на яких було вирішено створити Світловодський осередок 
об'єднання поляків Кіровоградщини ім. К. Шимановського. 

 
106. Шевченко Галина. У селі з польським корінням / Галина Шевченко // 

Вперед. – 2014. – 5 серпня. – С. 2 
Про історію села Антонівка, що в Олександрівському районі та про його 

жителів. У статті подано коментарі жителів села, які пережили Велику Вітчизняну 
війну та репресії. Згадуються тутешні мешканці, які мають польське коріння. 
Зазначено, що не залишилося й сліду від польського кладовища, яке тут колись 
було. 

 
 

1.3. Євреї 
107. Даценко Василь Всеволодович. За те, що євреї... Трагедія Голокосту в 

межиріччі Південного Бугу та Дніпра (1941-1944) / Василь Даценко. – Кіровоград 
: Імекс-ЛТД, 2015. – 176,[2] с.  

 
108. Из истории еврейской общины Елисаветграда – Кировограда: 

(документы, воспоминания, факты) / сост. Г. С. Рожинский [и др.]. – Кировоград : 
[Еврейская община], 2011. – 107 с. 

 
109. Маршанін А. В. Коренізація євреїв на Зінов’єщині / А. В. Маршанін // 

Національні культури у процесі формування української нації : Збірник доповідей 
науково-практичної конференції / Кіровоградський обласний краєзнавчий музей, 
Обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців. – Кіровоград : Поліграф-
Терція, 2006. – С.180-201 

 
110. Митрофаненко Ю. С. Фрагмент життя єврейської громади м. 

Єлисаветграда в епоху революцій (1917-1919 рр.) / Ю. С. Митрофаненко // 
Національні культури у процесі формування української нації : Збірник доповідей 
науково-практичної конференції / Кіровоградський обласний краєзнавчий музей, 
Обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців. – Кіровоград : Поліграф-
Терція, 2006. – С.162-180 

 
111. Ми це пережили. Кіровоградщина і кіровоградці в роки голокосту / 

Кіровоградский інститут розвитку людини «Україна», ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» ; 
ред. О. М. Барно. – Кіровоград : КОД, 2011. – 212 с. 
 

112. Прокоп Юлія. Євреї-іноземці у Єлисаветграді у ХІХ ст.: огляд 
архівних джерел / Юлія Прокоп (с. 176-181 // Між Бугом і Дніпром : науково-
краєзнавчий вісник Центральної України / Кіровоград. обл. орг. Націонал. спілки 
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краєзнавців України, Держ. архів Кіровогр. області; ред. О. О. Бабенко [та ін.]. – 
Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2015. – Вип. 4. – С.176-181 

 
113. Янишевська Є. І. Катастрофа європейського єврейства (холокост). 

Загальні дані / Є. І. Янишевська // Національні культури у процесі формування 
української нації : Збірник доповідей науково-практичної конференції / 
Кіровоградський обласний краєзнавчий музей, Обласна організація 
Всеукраїнської спілки краєзнавців. – Кіровоград : Поліграф-Терція, 2006. – С.55-
66 

 
114. Янковський Томаш. Демографічні процеси серед єврейського 

населення Єлисаветграда наприкінці ХІХ ст. / Томаш Янковський, Владислав 
Волошинов (с. 164-175) // Між Бугом і Дніпром : науково-краєзнавчий вісник 
Центральної України / Кіровоград. обл. орг. Націонал. спілки краєзнавців 
України, Держ. архів Кіровогр. області; ред. О. О. Бабенко [та ін.]. – Кіровоград : 
Центрально-Українське вид-во, 2015. – Вип. 4. – С. 164-175 

 
115. Білошапка В. Євреї на Олександрівщині  / В.Білошапка // Вперед. – 

2001. – 18 вересня. – С. 3 
 
116. Білошапка Василь. Трагічні дні війни... / Василь Білошапка // Вперед. 

– 2016. – 7 травня. – С. 5 
Між селами Гайове і Польове в урочищі Загайко в лютому 1942 року 

розстріляно близько 400 громадян єврейської національності. 
 
117. Бублик І. Напівправда правді не зарадить : Щодо єврейських погромів 

на Єлисаветградщині / І. Бублик // Вечірня газета. – 2000. – 13 жовтня. – С. 16 
 
118. Босько В. Есер Яків Браун: «Людина ренесансного складу» / В. Босько 

// Народне слово. – 2013. – 24 січня. – С. 9 
Дослідження стосується маловідомих сьогодні уродженців краю, чиє життя 

та діяльність припали на початок 20 ст. 
 
119. Бровченко П. Це теж рядок з історії міста : Реалії / П. Бровченко // 

Маловисківські вісті. – 2007. – 10 січня. – С. 2 
За часів німецької окупації у 1941 році у Малій Висці було страчено 

залізничника Зільбермінца М.А. Автор публікації шукає його рідних та опікується 
пам’ятником і закликає відгукнутись громадські організації та окремих громадян. 

 
120. Бровченко П. Ятрить пам’ять Люців ліс / В. Бровченко  // 

Маловисківські вісті. – 2007. – 7 лютого. – С. 2 
На публікацію автора у газеті Маловисківські вісті (2007. – 10 січня. – С. 2) 

надійшли відгуки земляків стосовно пам’ятника на могилі загиблого бухгалтера 
цукрового заводу Зільбермінца М.А. 
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121. Вдовиченко О. (завідуюча народним музеєм історії 5-ї гвардійської 
танкової армії). Хащуватська трагедія / О. Вдовиченко // Народне слово. – 2010. – 
11 лютого. – С. 6 

Наводиться повний текст листа Ріви Ташлицької (Віри Левицької), який 
являє собою спогади про події 68-річної давнини. Авторка листа, нині громадянка 
США – єдина вижила під час масового розстрілу євреїв і бачила трагедію на 
власні очі. Лист зберігається у музеї. 

 
122. Войченко Гарій. Рятівниця : Спогад / Гарій Войченко // Народне 

слово. – 2016. – 7 січня. – С. 7 
Спогад про жінку, яка переховувала при німцях єврейську дівчину, 

записано зі слів її сина Володимира Жіцького. 
 
123. Волошина К. У Фермлянському яру / К. Волошина // Гайворонські 

вісті. – 2006. – 6 травня. – С. 2 
Спогади про масове знищення євреїв. 
 
124. Гавриленко Сергей. Кто сохранит память? / Сергей Гавриленко // 

Олександрійський тиждень. – 2014. – 29 травня. – С. 4 
Про історію єврейського кладовища в Олександрійському районі та його 

теперішній стан. З матеріалу можна дізнатися такі факти: скільки років 
кладовищу; кількість похованих людей; причина закриття кладовища; особливість 
єврейських поховань. У статті йдеться про можливі варіанти долі цього 
кладовища. 

 
125. Даценко В. В яму кидали убитих і ще живими діток... / В. Даценко // 

Кіровоградська правда. – 2012. – 27 січня. – С. 3 
Стаття про сплановане в Україні масове винищення єврейського населення 

фашистськими загарбниками у роки війни. 
 
126. Даценко Василь (краєзнавець). Трагедія Ізраїлівки: злочин і умовне 

покарання / Василь Даценко // Честь хлібороба. – 2018. – 27 січня. – С. 2 
Описується трагедія біля села Березуватка Устинівського району в часи 

Другої світової війни: 257 євреїв стали жертвами нацистського терору. 
 
127. Даценко В. «Усі євреї були жертвами нацизму». Голокост в 

Олександрівському районі у фактах і знімках / В. Даценко // Кіровоградська 
правда. – 2013. – 5 лютого. – С. 5 

Стаття про сплановане масове винищення єврейського населення 
фашистськими загарбниками у роки війни. 

 
128. Засядьвовк Роман (науковий співробітник Гайворонського 

краєзнавчого музею). Хащуватська трагедія / Роман Засядьвовк // Народне слово. 
– 2013. – 14 лютого. – С. 9 



23 
 

Про каральні акції фашистів по знищенню єврейського населення – із 
спогадів очевидців, яким вдалося уникнути розстрілу. 

 
129. Карасьова Н. Головна синагога : Елисаветграду – 250! / Карасьова Н. 

// Елисаветградские ведомости. – 2003. – 20 июня. – С. 1,9 
 
130. Криштоп Микола. Трагедія століття / Микола Криштоп // Трудівник 

Устинівщини. – 2016. – 23 січня. – С. 2 
Про цілеспрямовану кампанію німецько-фашиських окупантів по знищенню 

єврейського населення в Устинівському районі в роки Другої світової війни. 
 
131. Колесник Татьяна. На Кировоградщине открыли самый большой в 

Европе Мемориал памяти погибших евреев / Татьяна Колесник // Первая 
городская газета. – 2014. – 15 мая. – С. 2 

Про відкриття найбільшого в Європі Меморіалу пам'яті загиблих євреїв на 
місці братської могили, в якій були захоронені тисячі євреїв, а також коментар 
голови Кіровоградської обласної ради з приводу роботи над встановлення 
подібних пам'ятників і в інших районах області. 

 
132. Корінь Антоніна. Добра справа – стежка в історію / Антоніна Корінь // 

Народне слово. – 2014. – № 48 (23-30 жовтня). – С. 9 
Детальна розповідь про відкриття у Голованівську меморіального 

комплексу пам'яті жертв холокосту, про ініціаторів та спонсорів проекту, участь 
влади і громади в урочистостях та вшануванні пам'яті. 

 
133. Костенко Світлана. Найбільший меморіал пам'яті – у Хащуватому / 

Світлана Костенко // Народне слово. – 2014. – 15 травня. – С. 1 
Йдеться про меморіал пам'яті жертвам масового розстрілу євреїв у с. 

Хащувате, який називають кіровоградським Бабиним Яром. 
 
134. Крятенко А. Ветерани єврейської общини мають свого лідера / А. 

Крятенко // Вечірня газета. – 2001. – 2 листопада. – С. 10 
 
135. Лопушанський О. «Всі розуміли, що ведуть на страту...» / О. 

Лопушанський // Кіровоградська правда. – 2011. – 7 жовтня. – С. 3 
Про вшанування пам’яті замордованих фашистами євреїв у с. Хащуватому. 
 
136. Любарський Роман. Уроки Голокосту / Роман Любарський, Олександр 

Бєлов // Народне слово. – 2015. – 8 жовтня. – С. 6 
Публікація являє собою інтерв'ю з Ноа Сігал, працівником меморіалу 

пам'яті жертв Голокосту та героєм опору «Яд Вашем», у дні проведення в 
обласному центрі міжнародното освітнього семінару з історії Голокосту в Україні. 

 
137. Людвічук І. Була криниця – став пам’ятник / І. Людвічук // 

Кіровоградська правда. – 2011. – 7 жовтня. – С. 3 
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Про вшанування пам’яті розстріляних фашистами євреїв біля пам’ятного 
знаку в с. Йосипівка. 

 
138. Маршанін А. Єврейський ренесанс на Зінов’євщині / Маршанін А. // 

Молодіжне перехрестя. – 2006. – 16 лютого. – С. 9 
 
139. Матівос Ю. Єврейські погроми у Єлісаветграді / Ю. Матівос // 

Кіровоградська правда. – 2012. – 16 жовтня. – С. 6 
Матеріал з продовженням за маловідомими сторінками історії трагічних 

подій в Єлисаветграді у 1881 році. 
 
140. Матівос Ю. Єврейські погроми у Єлисаветграді / Ю. Матівос // 

Кіровоградська правда. – 2012. – 23 жовтня. – С. 6 
Продовження (початок у номері за 16 жовтня) матеріалу за маловідомими 

сторінками історії трагічних подій в Єлисаветграді у 1881 році, 1905 роках – 
масових єврейських погромах. 

 
141. Матівос Ю. Єврейські погроми у Єлисаветграді / Ю. Матівос // 

Кіровоградська правда. – 2012. – 30 жовтня. – С. 6 
Продовження (початок у номері за 16, 23 жовтня) матеріалу за 

маловідомими сторінками історії трагічних подій в Єлисаветграді у 1881 році, 
1905 роках – масових єврейських погромах. 

 
142. Мельник І. Пам’ять не знає часу : Увічнення / І. Мельник // 

Олександрійські відомості. – 2006. – 1 червня. – С. 2 
28 травня – в день 260-річчя Олександрії – у місті відкрито пам’ятник 

жертвам голокосту – масового знищення євреїв у часи Другої світової війни. 
Публікація містить виступи представників влади та громадськості на відкритті та 
маленьке фото пам’ятника. 

 
143. Михайленко О. Розстріляні в лютому / О. Михайленко // Гайворонські 

вісті. – 2009. – 24 лютого. – С. 3 
Щороку 16 лютого жителі Хащуватого вшановують пам`ять односельців – 

євреїв, розстріляних фашистами у цей день 1942 року. 
 
144. Пасічник Л. Згадаємо про людяність / Л. Пасічник // Народне слово. – 

2014. – 24 квітня. – С. 9 
За матеріалами обласного державного архіву та місцевої преси 19ст. 

аналізується таке ганебне явище в історії краю як єврейські погроми.  
 
145. Паненко В. Пам’ять, випробувана часом : 100 видатних знам’янчан / 

В. Паненко // Знам'янські вісті. – 2008. – 14 травня. – С. 3 
Нарис про людину воєнного покоління, єврея за національністю, який 

потрапив у німецький полон, дивом вижив, по війні завідував клубом 
залізничників у Знам’янці. 
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146. Пилипко А. Відкрито пам’ятник жертвам нацизму / Пилипко А. // 

Вільне слово. – 2006. – 31 травня. – С. 2 
28 травня, у день міста, в Олександрії відкрито пам’ятник жертвам 

холокосту. 
 
147. Познякова Л. Константин Щедров: «Евреи внесли свою лепту в 

историю Елисаветграда» / Познякова Л. // Русский блок. – 2003. – март. – С. 2 
 
148. Попович Л. Вільшанський «Бабин Яр» / Л. Попович // Кіровоградська 

правда. – 2010. – 28 вересня. – С. 2 
Про встановлення поблизу села Йосипівки пам’ятного знаку євреям, 

закатованим у роки війни. 
 
149. Попович Любов. У Хащуватому відкрили найбільший у Європі 

меморіал пам'яті / Любов Попович // Кіровоградська правда. – 2014. – 13 травня. – 
С. 1 

Про меморіал пам'яті закатованим у роки війни євреям Хащуватого, а також 
про захід вшанування їхньої пам'яті. 

 
150. Прес-група УСБУ в Кіровоградській області. Зустріч з лідерами 

єврейських громад / Прес-група УСБУ в Кіровоградській області // Слово і час. – 
2007. – 28 листопада. – С. 3 

Управління служби безпеки України в області ознайомило представників 
районних єврейських громад з повноваженнями та обов’язками служби 
відповідно до пріоритетів, окреслених Президентом України. 

 
151. Приподобна О. Він ще шепіт і стогін їх чує / О. Приподобна // 

Сільське життя (Добровеличківський р-н). – 2010. – 14 жовтня. – С. 3 
Про братську могилу, у якій поховано розстріляних фашистами євреїв. 

Документи тих часів передав до сільської бібліотеки кіровоградський музей 
«Атіква». 

 
152. Релігійна громада прогресивного іудаїзму «Атіква» // Народне слово. 

– 2013. – 19 грудня. – С. 8 
Публікація серії «Кіровоградщина багатонаціональна» містить розповідь 

про єврейську громаду, відродження якої почалось у 1991 році. Висвітлюється 
мета створення, заходи та благодійна діяльність, громадська робота та діалог із 
владою. 

 
153. Романов Любомир. Що робив у Єлисаветграді «князь євреїв» / 

Любомир Романов // Народне слово. – 2016. – 10 березня. – С. 8 
Про єврейські родини, з яких вийшли відомі люди – науковці, митці, 

бізнесмени, вчені, про єврейську націю в історії Єлисаветграда та цікаві факти, 
невідомі широкому загалу. 
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154. Ткач О. Голованівський Дім Мойсея : Історичні пам`ятки краю / О. 

Ткач // Вісник Голованівщини. – 2008. – 1 березня. – С. 2 
Розповідається про приміщення, у якому була синагога, але через міграційні 

процеси, що призвели до зміни складу населення, нікому у ній молитись. Нині у 
цьому будинку відділення Червоного Хреста. 

 
155. Трибуцька О. (начальник відділу обласного держархіву). Голокост: 

кіровоградський вимір / О. Трибуцька // Народне слово. – 2011. – 30 червня. – С. 8 
На основі документальних краєзнавчих матеріалів розкривається одна з 

жахливих сторінок війни – голокост – нищення фашистами євреїв. 
 
156. Трибуцька О. Кілька сторінок з історії міста / О. Трибуцька // Народне 

слово. – 2010. – 9 вересня. – С. 7 
Про розвиток місцевого самоврядування й «єврейського питання» у 

Єлисаветграді на початку 20-го століття на основі документів облдержархіву. 
 
157. Трипільський Руслан. Це не зітреться з пам'яті ніколи / Руслан 

Трипільський // Народне слово. – 2017. – 23 лютого. – С. 2 
Мітинг-реквієм на вшанування закатованих у лютому 1942 року фашистами 

євреїв Хащуватого, серед яких було 376 дітей. 
 
158. Хомандюк М. «А якщо нема води – її випили...» / Хомандюк М. // 

Народне слово. – 2003. – 6 вересня. – С. 1,2 
 
159. Чернега М. Пам’ять / М. Чернега // Слово і час. – 2016. – 9 січня. – С. 

2 
Про злодіяння німецько-фашиських окупантів в Ульяновському районі в 

роки Другої світової війни та цілеспрямовану кампанію по знищенню єврейського 
населення району. 

 
160. Шевченко Галина. Чи звучатиме «хава нагіла» в Олександрівці? / 

Галина Шевченко // Вперед. – 2012. – 29 грудня. – С. 4 
Розповідь про історію кількох єврейських родин на тлі історії краю. 
 
161. Шевченко О. У пошуках коріння роду / О. Шевченко // Честь 

хлібороба. – 2006. – 31 жовтня. – С. 3 
Цікава розповідь про історію єврейської родини та дві світлини, у т.ч. одна 

давня. 
 
162. Шевчук Федір. Хащуватська трагедія / Федір Шевчук // День. – 2014. 

– 30–31 травня. – С. 13 
У статті мова йде про трагедію, яка сталася у Хащуватому Гайворонського 

району під час Великої Вітчизняної війни, коли було розстріляно понад тисячу 
громадян єврейської національності, серед яких були й діти. Зараз місце розстрілу 
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на єврейському кладовищі оголошено пам'ятником культурної спадщини 
місцевого значення. Нині тут тривають роботи з будівництва меморіалу. 

 
163. Яловецкий В. «Он мог их остановить...» / В. Яловецкий // Ведомости. 

– 2007. – 6 апреля. – С. 7 
 
164. Яловецький В. Перші колонії на Кіровоградщині / Яловецький В. // 

Народне слово. – 2006. – 20 квітня. – С. 4 
Про колонії єврейських переселенців на території Кіровоградщини. 
 
165. Ярова Л. Шолом, Кіровоград! : Сегодня в Кіровограде есть все 

условия для становления еврейской общини / Ярова Л. // Наша газета. – 2002. – 31 
января. – С. 2 

 
 

1.4. Німці 
166. Біденко Наталія. Старий Данциг – перше німецьке поселення на 

території Кіровоградської області / Наталія Біденко // Наукові записки / М-во 
освіти і науки, молоді і спорту України, Кіровоградський держ. пед. Ун-т ім. 
Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 
Вип. 16 / ред.: Б. О. Ачкіназі, Л. Г. Дротянко, О. А. Житков, Г. Д. Казьмирчук [та 
ін.]. – С. 63-68. – (Сер. «Історичні науки») 

 
167. Білоус В. Лиха доля німців-колоністів / В. Білоус // Нова газета. – 

2014. – 20 листопада. – С. 14 ; Нова газета. – 2014. – 27 листопада. – С. 14 
В статті йде мова про долю німців, які були запрошені царицею Катериною 

ІІ, фахівців, яких планувалося використати для підйому імперії. Про німців, які й 
досі проживають на території Кіровоградської області. 

 
168. Проскурова Світлана. Німецька етнічна меншина на території 

Кіровоградщини (XVIII-ХХ сторіччя) / Світлана Проскурова // Наукові записки / 
М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. Ун-т ім. Володимира 
Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип.13 / 
редкол.: Б. О. Ачкіназі [та ін.]. – С. 27-34. – (Сер. «Історичні науки»)  

 
169. Степанов В. М. Репресії проти німецької меншини Кіровоградщини у 

30-х на поч. 40-х рр. / В. М. Степанов, С. І. Шевченко // Наукові записки з історії 
України : збірник статей / КДПУ ім. В. К. Винниченка ; ред. О. О. Рафальський [та 
ін.]. – К. : Хрещатик, 2001. – Вип. 8. – С. 131-136 

 
170. Гурина Л. Фрау из нашего города / Л. Гурина // Молодіжне перехрестя. 

– 2008. – 14 серпня. – С. 4 
Фотографія німкені Елеонори Яківни Лайєр, дружини відомого в 

Єлисаветграді власника пивовареного завода, побудованого в 1871 році. 
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171. Крупський В. Едуард Штейнфельд : У КПРС мене не прийняли – 
німець же / В. Крупський // Вечірня газета. – 2011. – 23 грудня. – С. 11 

 
172. Лінська А. Краєзнавець за покликом серця / А. Лінська // Зоря. – 2007. 

– 11 серпня. – С. 4 
Стаття-персоналія про вчительку початкових класів, яка веде краєзнавче 

дослідження села Крупського, що походить від двох німецьких поселень – Альт 
Данціг та Ахтове. 

 
173. Май В. Українці з німецьким прізвищем / В. Май // Молодіжне 

перехрестя. – 2006. – 15 червня. – С. 9 
 
174. Правда М. Німці в Єлисаветграді : Єлисаветграду – 250 / Правда М. // 

Елисаветградские ведомости. – 2003. – 19 декабря. – С. 1 
 
175. Рыбченков Геннадий. Самое немецкое село Кировоградщины / 

Геннадий Рыбченков // Украина-Центр. – 2016. – 15 сентября. – С. 9 
В рамках закона о декомунизации село Крупское переименовали в Карловку. 

Как и чем живет это село, некогда самое немецкое в области? Остались ли здесь 
Мюллеры, Гульцы и Кляйны? 

 
176. Сафронова Т. (руководитель общества немцев). Общество немцев: 

вчера, сегодня, завтра... / Т. Сафронова // Олександрійський тиждень. – 2010. – 2 
грудня. – С. 2 

Реалізація програмної діяльності, історія створення товариства, партнери та 
заходи з популяризації німецької культури в умовах незалежної України. 

 
177. Семененко В. Село Крупське : Історія твого села / В. Семененко // 

Зоря. – 2008. – 2 серпня. – С. 7 
Історія села від заснування до сьогодення. 
 
178. Томашевська С. Кіровоградщина – територія толерантності та 

міжнаціонального миру / С. Томашевська // Народне слово. – 2013. – 7 листопада. 
– С. 1, 2 

В рамках реалізації соціальних ініціатив Президента «Гармонізація 
міжетнічних відносин в Україні, забезпечення прав соціальних меншин» В. 
Серпокрилов відвідав одне з багатонаціональних сіл Олександрійщини. 

 
179. Чистякова О. (бібліотекар Крупської СБ). Старий Данциг у Крупське / 

О. Чистякова // Зоря. – 2015. – 10 січня. – С. 4 
Йдеться про історію с. Крупське. 
 
180. Шевченко С. Німці на Інгулі : Етнічна історія Центральної України / 

С. Шевченко // Народне слово. – 2013. – 12 грудня. – С. 8 
Про інженерів, військових, благодійників, адміністраторів та господарників 
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військових поселень – етнічних німців, що жили і діяли на території краю. 
 
181. Юрченко А. Не хватает только денег : Этнические немцы 

Кировоградщины отметили 213-летие села Старый Данциг, носящего ныне 
название Крупское / А.Юрченко // Ведомости. – 1999. – 3 декабря. – С. 5 

 
182. Юрченко Анатолій. Рождество уже близко / Анатолій Юрченко // 

Украина-Центр. – 2014. – 20 ноября. – С. 19 
За полтора месяца до Рождества, которое Европа отмечает 25 декабря, 

этнические немцы Кировоградской области получили рождественскую 
гуманитарную помощь от Красного Креста Германии. Подарок представляет 
собой пакет, включающий основные продукты питания и средства гигиены и 
адресован социально незащищённым представителям немецкой общины – 
инвалидам и пенсионерам. 

 
183. Юрченко Анатолий. По национальному признаку... / Анатолий 

Юрченко // Украина-Центр. – 2015. – 19 февраля. – С. 12–13; Украина-Центр. – 
2015. – 26 февраля. – С. 12-13 

Герои публикации – представители старшего поколения этнических немцев 
Украины, которым правительство Германии предоставило в 2014 году 
возможность отдохнуть в санатории «Ингул» в городе Николаеве. Тогда же 
побывал в этом санатории и автор данной статьи и постарался передать живые 
интонации своих собеседников. 

 
 

1.5. Вірмени 
184. Бажан В. Наш багатонаціональний край / В. Бажан // Народне слово. – 

2013. – 7 листопада. – С. 12 
За матеріалами круглого столу «Багатонаціональна Кіровоградщина – край 

толерантності та міжнаціонального миру» в ОУНБ ім. Д.І. Чижевського. 
 
185. Барбанова В. «Свой народ нужно любить, чужой – уважать» / В. 

Барбанова // Украина-Центр. – 2014. – 22 мая. – С. 22 
Об армянской общине на территории Кировоградщины рассказывают 

представители Союза армян Украины в Кировограде Тигран Хачатрян и садовод 
из села Покровское Кировоградского района Бабкен Казарян. 

 
186. Барбанова В. «Свой народ нужно любить, чужой – уважать» / В. 

Барбанова // Украина-Центр. – 2014. – 22 мая. – С. 22  
 
187. Казаріна О. У Кіровограді вірмени згадуватимуть своїх земляків – 

жертв геноциду / Олена Казаріна // Кіровоградська правда. – 2015. – 21 квітня. – 
С. 2 

Обласна спілка вірмен відзначить жалобною ходою пам'ять жертв геноциду 
1915 року, коли було масово знищено третину цілого народу. Анонсується 
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встановлення пам'ятника у вигляді хачкара – хрестового каменю – на вшанування 
жертв геноциду та вшанування інших історичних подій. 

 
188. Комісаренко О. І маючи вірменське коріння, можна бути українцем у 

душі... / Олена Комісаренко // Новоукраїнські новини. – 2015. – 13 червня. – С. 1,3  
Розповідь про фермерське господарство «Осипян», його керівника, трудові 

успіхи, здобутки, діяльність та розвиток соціальної сфери сел. 
 
189. Костенко С. Від війни до війни / Світлана Костенко // Народне слово. 

– 2015. – 4 червня. – С. 4 
Геворкян Г. згадує часи вірменсько-азербайджанського збройного 

протистояння, втечу від війни до родичів в Україну і побоюється, щоб знову війна 
не зачепила родину, оскільки має сина призовного віку, громадянина України. 

 
190. Панченко Н. Святкували дружно / Н. Панченко // Народне слово. – 

2013. – 14 листопада. – С. 13 
Святковий концерт, що представляв культуру національностей краю, 

підготовлений Олександрійським Центром дитячої та юнацької творчості, 
завершився розгортанням парасольки дружби. 

 
191. Сідорова О. Хто такий Тігран Самвелович? / Олена Сідорова // 

Кіровоградська правда. – 2015. – 20 листопада. – С. 1 
З приводу вітального бігборду на адресу Тіграна Самвеловича в соціальних 

мережах з'явились числені здогадки, пропозиції, жарти. Разом з тим, ювіляром 
виявилась відома персона, керівник однієї із спілок національних меншин на 
Кіровоградщині. 

 
192. Степанова О. Немного соли в открытую рану / Ольга Степанова // 

Украина-Центр. – 2015. – 16 апреля. – С. 8 
Статья посвящена самой трагической странице истории армянского народа 

– 100-летию Геноцида армян в Османской империи (Турция, 24 апреля 1915 год). 
 
193. Шевченко Г. Подружжя Хачатрянів: «Хочемо, щоб в Україні і 

Вірменії нарешті був мир!» / Галина Шевченко // Вперед. – 2016. – 27 квітня. – С. 
2 

 
 
 

1.6. Роми 
194. Бажан В. Наш багатонаціональний край / В. Бажан // Народне слово. – 

2013. – 7 листопада. – С. 12 
За матеріалами круглого столу «Багатонаціональна Кіровоградщина – край 

толерантності та міжнаціонального миру» в ОУНБ ім. Д.І. Чижевського за участі 
культурно-національних товариств області. 
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195. Волошина К. «Ой на горі цигани стояли...» / К. Волошина // 
Гайворонський курєр. – 2018. – 7 липня. – С. 4 

Про життя кочових циганів XX століття. 
 
196. Герасимчук О. Чи справді роми заселяють Гайворон з дозволу міської 

ради? / О. Герасимчук // Гайворонський курєр. – 2017. – 3 червня. – С. 2 
Про міграцію, реєстрацію та проживання в місті Гайвороні ромів. 
 
197. Гордін Р. Народи без держави / Р. Гордін // Новомиргородщина. – 2018. 

– 16 червня. – С. 5 
Про історію народів, які не мають своєї держави. 
 
198. Добра справа громадської організації // Вечірня газета. – 2019. – 31 

травня. – С. 12 
 
199. Допомагатимуть ромам вирішувати проблеми // Вечірня газета. – 2014. 

– 4 липня. – С. 4 
На нараді у Кіровоградській міській раді розглядалося питання створення 

належних умов для захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини. 

 
200. Допомога для отримання паспорта // Вечірня газета. – 2019. – 1 

лютого. – С. 2 Громадська організація «Спілка ромської інтелігенції» реалізує 
проект практичної інформаційної, адвокатської допомоги ромському населенню. 

 
201. Допомога ромам // Вечірня газета. – 2019. – 18 січня. – С. 12 
Проект інформаційної, адвокатської допомоги ромському населенню. 
 
202. Допомога ромам від громадськості та влади // Вечірня газета. – 2019. – 

22 лютого. – С. 12. 
У межах реалізації в області проекту сприяння в отриманні документів 

ромським населенням чи відновленні йому документів представники громадської 
організації «Спілка ромської інтелігенції» (СПРІ) співпрацюють з ромськими 
громадами в Бобринецькому районі. 

 
203. Квитка В. Куда девались доллары ромов? : Свобода слова / В. Квитка // 

Олександрійські відомості. – 2006. – С. 2. – 15 червня 
Публікація розглядає низку питань, пов’язаних з голокостом під час Другої 

світової війни проти ромів (циганів) та відповідними компенсаціями з боку 
міжнародних організацій. 

 
204. Кіровоградських циган порахують // 21-й канал. – 2012. – 22 березня. – 

С. 1 
 
205. Костенко С. Жити, а не існувати / С. Костенко // Народне слово. – 
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2013. – 24 жовтня. – С. 13 
Круглий стіл «Реалізація програми ромських посередників в Україні: 

перспективи та стан реалізації» відбувся в міській раді за ініціативи Міжнародної 
благодійної організації «Ромський жіночий фонд «Чіріклі». 

 
206. Куманський Б. «Кінь у вогненій далі» : Недавня зустріч з головою 

обласної організації «Конгрес ромів» Іваном Адамом спонукала до спогадів / Б. 
Куманский // Народне слово. – 2003. – 20 лютого. – С. 3 

 
207. Куманський Б. Роми обєднуються в Конгре с : Розмова з головою 

обласної громадської організації Конгрес ромів Кіровоградщини Іваном Адамом / 
Б. Куманський // Народне слово. – 2003. – 21 січня. – С. 2 

 
208. Никитина Е. «Дети смиренной вольности» / Е. Никитина // Украина-

Центр. – 2013. – 31 января. – С. 5 
Автор статьи знакомит читателей с трудолюбивой семьёй цыган Романенко, 

живущих в Александровке Кировоградской области. 
 
209. Німчук Н. Стратегія захисту нацменшин / Н. Німчук // Гайворонські 

вісті. – 2018. – 29 вересня. – С. 3 
Про хід виконання заходів, спрямованих на збереження етнічної 

самобутності ромської національної меншини. 
 
210. Нужна Н. Ромале / Н. Нужна // Кіровоградська правда. – 1990. – 18 

серпня 
Про циган з Табурища Світловодського району. 
 
211. Обєдналися роми  // Вперед. – 2005. – 22 січня. – С. 2 
 
212. Обєднуються роми  // Вперед. – 2004. – 21 вересня. – С. 2 
 
213. Пирля З. В селі скоро залишаться старики та роми / З. Пирля // Честь 

хлібороба. – 2008. – 18 жовтня. – С. 3 
Про одне з віддалених сіл району – Верхньоінгульське з точки зору потреб 

місцевої громади та реалій сьогодення. 
 
214. Ромам допоможуть посередники // Вечірня газета. – 2012. – 16 

березня. – С. 2  
Про програму із впровадження послуг ромських медичних посередників. 
 
215. Роми мають великі плани : Національні товариства // Вечірня газета. – 

2004. – 30 січня. – С. 8 
 
216. Роми співпрацею з владою задоволені // Вечірня газета. – 2016. – 25 

березня. – С. 2 
Міський голова зустрівся з представниками Міжнародної благодійної 
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організації «Ромський жіночий фонд «Чіріклі». 
 
217. Ромській громаді допомагатимуть соціальні працівники // Вечірня 

газета. – 2013. – 25 жовтня. – С. 2 
Відбувся міжнародний «круглий стіл», на якому йшлося про перспективи 

активізації співпраці неурядових організацій з місцевими органами влади для 
вирішення проблем ромських громад. 

 
218. Рябоконь Анатолій. Іван Адам: «Роми – патріоти України!» / Анатолій 

Рябоконь // Трудова слава. – 2013. – 9 листопада. – С. 1 
Про зустріч органів влади з керівником громадської організації «Конгрес 

ромів Кіровоградщини» І. Адамом, який розповів про діяльність організації, 
проблеми та плани на майбутнє. 

 
219. Стасюк О. Назвати рома циганом все одно, що українця хохлом : Люди 

серед людей / Стасюк О. // Слово і час. – 2008. – 19 серпня. – С. 4 
У с. Шамраїве живуть кілька родин ромів. Автор публікації веде мову про 

стосунки людей на побутовому рівні, пов`язані із проживанням національних 
меншин. 

 
220. Ткач Ольга. Циганське полювання / О. Ткач // Вісник Голованівщини. 

– 2011. – 18 червня. – С. 2 
Про правопорушення, здійснене циганами на території району. 
 
221. Томашевська С. Кіровоградщина – територія толерантності та 

міжнаціонального миру / С. Томашевська // Народне слово. – 2013. – 7 листопада. 
– С. 1, 2 

В рамках реалізації соціальних ініціатив Президента «Гармонізація 
міжетнічних відносин в Україні, забезпечення прав соціальних меншин» В. 
Серпокрилов відвідав одне з багатонаціональних сіл Олександрійщини. 

 
222. Шевченко Г. ...І вїхати в будинок на білому коні / Г. Шевченко // 

Вперед. – 2013. – 19 лютого. – С. 4 
Стаття про родину циган, яка мешкає в Олександрівці. 
 
 
 
 

ІІ. Культурно-освітня діяльність національних меншин 
223. Україна – сузір’я культур: Збірник. – К.: ТОВ «Новий друк», 2003. – 

235 с. 
 
224. Гуріна Лариса. В об'єднанні – сила! / Лариса Гуріна // Народне слово. 

– 2014. – 31 липня. – С. 6 
Про ІІ Всеукраїнський форум національних меншин «Ми – єдиний народ». 
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225. Кудревич Д. У Калинівці шанують права національних меншин / Д. 

Кудревич // Зоря. – 2013. – 9 листопада. – С. 1, 3 
 
226. Левінська Т. Обласним національним меншинам дадуть гроші / Т. 

Левінська // Кіровоградська правда. – 2013. – 8 листопада. – С. 4 
Обласна влада розробила проект програми підтримки нацменшин на 2014–

2015 роки, який передбачає проведення різноманітних історично-культурних 
заходів, підтримку аматорських та національних колективів, стимулювання 
книговидання мовою національних меншин. 

 
227. Олійник А. Єдина родина в центрі України / А. Олійник // Сільське 

життя. – 2013. – 9 листопада. – С. 2 
У статті розповідається про зустріч з представниками різних 

національностей, яка проходила під гаслом «Єдина родина в центрі України». 
 
228. Останній Віталій (начальник управління комунікацій з громадськістю 

ОДА). Кіровоградщина багатонаціональна / Віталій Останній // Народне слово. – 
2013. – 31 жовтня. – С. 12 

Про діяльність національно-культурних товариств та їхню співпрацю з 
іншими державними та громадськими організаціями, у т.ч. з ОУНБ ім. Д.І. 
Чижевського, анонсується також круглий стіл «Багатонаціональна 
Кіровоградщина – край толерантності та міжнаціонального миру» в обласній 
бібліотеці. 

 
229. Плєшкова О. «Душа народу – в його традиціях» / О. Плєшкова // 

Знам'янські вісті. – 2013. – 13 листопада. – С. 4 
У статті розповідається про круглий стіл, на якому працівники бібліотек 

розповідали про національні меншини, що проживають на Знам'янщині. 
 
230. Приходько Л. Олександрія багатонаціональна і комфортна для 

проживання / Л. Приходько // Вільне слово. – 2013. – 13 листопада. – С. 2 
Виконавчий комітет міської ради сприяє проведенню національно-

культурними товариствами мистецьких, просвітніх та інших заходів. 
 
231. Семененко В. «Чуття єдиної родини» / В. Семененко // Зоря. – 2013. – 

9 листопада. – С. 4 
У статті йдеться про проведення круглого столу з теми «Підтримка 

розвитку культур національних меншин в рамках регіональної політики», який 
пройшов в районній бібліотеці для дорослих та дітей за участі голови 
райдержадміністрації А. Маліцького, керівників структурних підрозділів. 
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2.1. Болгари 

232. Азарт, бадьорість, гарний настрій // Зорі над Синюхою. – 2017. – 11 
березня. – С. 2 

Про волейбольний турнір, присвячений українсько-болгарській дружбі. 
 
233. Алфатар: Сторінка болгарської діаспори // Зорі над Синюхою. – 2003. 

– 31 травня. – С. 3 
 
234. Баба Марта у школі // Наше місто. – 2013. – 14 березня. – С. 2 
Свято весни «Баба Марта» організувала у школі № 35 Кіровоградська 

місцева спільнота болгар. 
 
235. Бабенко А. Зустріч з кіровоградською поетесою / Алла Бабенко // 

Роден край. – 2016. – 10 грудня (№ 50). – С. 10 
Болгарська недільна школа при НВО № 32 часто запрошує на гостини 

митців нашого краю. Чергова зустріч з поетесою Оленою Надутенко особлива 
тим, що у авторки є вірш, присвячений народному Будителю чудової країни 
Болгарії – святому Іоанну Рильському. 

 
236. Бабенко А. «Поетично-пісенна вишиванка дружби» / Алла Бабенко // 

Первая городская газета. – 2018. – 1 марта. – С. 15 
У літературно-меморіальному музеї Івана Карпенка-Карого в рамках 

просвітницького проекту «Національні меншини Кіровоградщини» відбулася 
творча зустріч «Поетично-пісенна вишиванка дружби» з презентацією книги 
«Архіпелаг дружби». Це перший в нашому краї вдалий творчий дует 
представників двох братніх народів: українців і болгар. До неї увійшли поетичні 
та публіцистичні твори відомої кіровоградської поетеси, члена об'єднання 
«Нашите хора» Антоніни Корінь та перекладача, журналіста газети болгар «Роден 
край», поета, дитячого письменника з м. Дніпро Володимира Стафідова. 

 
237. Бажан В. Василь Стойков бажає землякам Божої допомоги / 

Валентина Бажан // Народне слово. – 2014. – 10 квітня. – С. 8, 9 
Уродженець села Вільшанка, вчений-богослов, релігійний діяч та 

просвітитель В. Стойков дав інтерв'ю обласній газеті по Інтернету. Вміщено 
також біографічну довідку та фотопортрет земляка. 

 
238. Балабан М. Наш Михайло Гавазов / Микола Балабан // Зорі над 

Синюхою. – 2013. – 26 січня. – С. 6 
Про історика, краєзнавця, друга вільшанських болгар М. Гавазова та його 

нову книгу. 
 
239. Балабан М. Мелодична хубавица въртелива във огне танци / Микола 

Балабан // Зорі над Синюхою. – 2013. – 25 травня. – С. 5 
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Історія створення фольклорного ансамбля «Хубавіца» та про участь 
ансамбля у різних конкурсах. 

 
240. Балабан М. Олшански славей върху гроба на великия Кубрат / Микола 

Балабан // Зорі над Синюхою. – 2013. – 15 червня. – С. 5 
Про виступ жительки с. Станкувате О. Бренгач на соборі «Кубрат збирає 

нащадків». 
 
241. Балабан М. Півсталіт унікальної «Садянки» / Микола Балабан // Зорі 

над Синюхою. – 2015. – 29 серпня. – С. 2 
Історія існування болгарського фольклорно-етнографічного колективу 

«Садянка» с. Станкувате. 
 
242. Башкиров В. Садовський, Оссовський та мартенички: до 245-річчя з 

часу переселення болгар на Вільшанщину / Влад Башкиров // Народне слово. – 
2019. – 14 березня. – С. 9 

«Болгарська весна» – перший захід на відзначення 245-річчя з часу 
переселення болгар на Вільшанщину. Дата відзначатиметься протягом року. На 9 
полотнах О. Оссовського, представлених на заході, зображена війна за свободу 
Болгарії. Використовувались уривки із спогадів М. Садовського, місцеві поети 
читали вірші власні і перекладені з болгарської. 

 
243. Бєлов О. Болгарський подарунок на річницю «Нашите хора» / О. 

Бєлов // Народне слово. – 2012. – 12 січня. – С. 20 
Про низку заходів на поширення болгарської культури, у т.ч. і музичної, 

серед кіровоградців та жителів області, що здійснюються за ініціативи 
громадської організації «Нашите хора». 

 
244. Бережна Н. І писанка – «ружанка» / Н. Бережна // Зорі над Синюхою. 

– 2010. – 17 квітня. – С. 4 
У районному українсько-болгарському історичному музеї пройшов захід 

для школярів «Великодня писанка – вікно у всесвіт!». 
 
245. Бобул Н. «Дароване нащадкам» / Наталія Бобул // Зорі над Синюхою. 

– 2009. – 25 липня. – С. 3 
 
246. «Бог дає – і я працюю!» / Р. Трипільський // Народне слово. – 2017. – 7 

березня. – С. 9 
На виставці в ОУНБ ім. Д. Чижевського представлено роботи болгарської 

майстрині із Запоріжжя, 84-річної Земфіри Штирьової, яка сьогодні мешкає у 
Кропивницькому, активно працює у громадській організації «Нашите хора» і 
представляє власноруч створений болгарський національний одяг. 

 
247. Боженко В. Варна. Спогад про літо / Вероніка Боженко // Народне 

слово. – 2013. – 24 січня. – С. 20 
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Спогад кіровоградки про літню подорож до Болгарії, куди вона потрапила 
на школу болгаристики. 

 
248. Болгари зустрілися в селі, якого нема // Наше місто. – 2011. – 19 

травня. – С. 2 
Болгарська община Вільшанського краю взяла участь у народному святі 

«Зустріч на межі». 
 
249. «Българче» // Зорі над Синюхою. – 2013. – 30 листопада. – С. 4 
Про конкурсну програму «Міні-місс «Българче». 
 
250. Бондар О. Сергій Осадчий: «Це не періодичне видання, це книга на всі 

часи» / О. Бондар // Народне слово. – 2013. – 14 березня. – С. 5 
Вийшов сигнальний примірник книги «Нариси історії, мови і культури 

вільшанських болгар». 
 
251. Бондар О. Болгарія готова ділитися досвідом / О. Бондар // Народне 

слово. – 2011. – 17 березня. – С. 1, 2 
Про перебування у Кіровограді Надзвичайного і повноважного посла 

Болгарії в Україні Дімітара Владімірова з метою подальшої спаівпраці між 
країнами на рівні регіонів. 

 
252. Бондар О. Свято вільшанських болгар / О. Бондар // Голос України. – 

2004. – 20 серпня. – С. 16 
Замітка про святкування 230-річчя переселення 400 болгарських родин на 

територію сучасної Вільшанщини. 
 
253. Босько В. «Вспомним, братцы, как стояли мы на Шипке в облаках...» / 

В. Босько // Народне слово. – 2011. – 28 липня. – С. 9 
Про двох земляків, що брали участь у визвольній боротьбі болгар проти 

османського іга – небожа Т. Шевченка Йосипа Шевченка (закінчив 
Єлисаветградське кавалерійське училище) та уродженця с. Рівного 
Новоукраїнського району Антона Шмакова, якого вважають автором популярної 
пісні про оборону Шипки. 

 
254. Босько В. Патріот Болгарії, великий добруджанець Петро Гаде – 

уродженець Єлисаветграда / В. Босько // Народне слово. – 2011. – 29 вересня. – С. 
8 ; Народне слово. – 2011. – 6 жовтня. – С. 9 

Публікація з продовженням про зв’язки у радянські часи Кіровограда з 
болгарським містом Толбухіним, і про уродженця Єлисаветграда, видатного 
громадського діяча, патріота і просвітлителя, першого болгарського фермера 
(провінція Добруджа) П.І. Гаде. 
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255. Бужан Н. (член Українсько-болгарського товариства у м. Вільшанка). 
За да пребъде българското в Олшанка / Н. Бужан // Роден край. – 2016. – 10 
грудня (№ 50). – С. 9 

Про співпрацю болгарських громадських організацій та товариств на 
Кіровоградщині. 

 
256. Български празник «Трифон Зарезан» : Традиції регіону // Західний 

регіон . – 2009. – 26 лютого. – С. 2 
 
257. Боровська В. «Калиновий спів» у наших серцях / В. Боровська // Зорі 

над Синюхою. – 2011. – 11 червня. – С. 3 
На Всеукраїнському фестивалі-конкурсу вокально-хорового мистецтва 

«Калиновий спів» у м. Кіровограді Вільшанський район представляли 
болгарський фольклорний ансамбль «Хубавіца» районного Будинку культури. 

 
258. В обласній раді // Народне слово. – 2014. – № 54 (11 грудня). – С. 4 
Про події в обласній раді – стисло: перелік подій, відзначення свят, заходи. 
 
259. Веремієнко А. Смачно по-болгарськи / Альона Веремієнко // Народне 

слово. – 2013. – 3 жовтня. – С. 11 
Кулінарний фестиваль болгарської кухні пройшов у Кіровоградському 

комерційному технікумі. 
 
260. Виставка кропивничанина в Болгарії // Народне слово. – 2017. – 28 

вересня. – С. 16 
Відомий митець з Кропивницького Ігор Шатохін створив унікальну 

експозицію «Історія світової авіації за 100 років», яку представив у болгарському 
місті Варна за підтримки болгарської громадської організації «Нашите хора», 
обласної спілки вірмен та Кіровоградської ОДА. 

 
261. Вільшанка – перша болгарська ластівка в Україні : відгук на збірник 

«Очерки истории, языка и культуры ольшанских болгар» / І. Немирована // Нова 
газета. – 2019. – 8 серпня. – С. 11 

В стінах Вільшанської районної бібліотеки відбулася презентація книги про 
вільшанських болгар «Очерки истории, языка и культуры ольшанских болгар», 
третє перевидання якої стало можливе завдяки духовній і фінансовій підтримці. 

 
262. Владова Т. Єднання сердець : Фестивалі і традиції / Т. Владова // Зорі 

над Синюхою. – 2008. – 27 вересня. – С. 1, 3 
Про проведення VІ фестивалю болгарського фольклору під девізом 

«Вільшанським болгарам – 234 роки». 
 
263. Владова Т. «Переплелися болгарські торянди й український барвінок» 

/ Тетяна Владова // Зорі над Синюхою. – 2009. – 22 серпня. – С. 1; 3 
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264. Владова Т. Погруддя Христо Ботєву – у Вільшанці / Т. Владова, Б. 
Касуркін // Зорі над Синюхою. – 2010. – 12 червня. – С. 2 

Погруддя Христо Ботєву відкрито у Вільшанці. 
 
265. Владова Т. Който нє знає миналото, няма право на бъдєщє / Тетяна 

Владова // Зорі над Синюхою. – 2013. – 8 червня. – С. 5 
Представники болгарських товариств з сіл Добре, Станкувате, Вільшанки 

біля погруддя Христо Ботева вшанували пам'ять  болгарського поета, публіциста 
та громадського діяча Болгарії. 

 
266. Владова Т. 2 червня – день пам'яті Христо Ботєва і всіх загиблих за 

свободу Болгарії / Тетяна Владова // Зорі над Синюхою. – 2014. – 7 червня. – С. 2 
Коротка біографія болгарського діяча та про вшанування дня пам'яті Христо 

Ботєва у Вільшанці. 
 
267. Вовченко В. Вікопомне: До 60-річчя Великої Перемоги / Вовченко В. 

// Зорі над Синюхою. – 2004. – 6 листопада. – С. 1 
 
268. Вовченко В. Загадка музейних реліквій / Вовченко В. // Зорі над 

Синюхою. – 2004. – 3 липня. – С. 3 
Звернення до жителів регіону з проханням допомогти з’ясувати білі плями 

історії та розгадати загадки, що викликані документами, наявними у фондах 
музею. Вміщено фотографію для ідентифікації осіб. 

 
269. Вовченко В. Мости до Болгарії : Болгарська письменниця в Україні – 

Лідія Горячко / Вовченко В. // Народне слово. – 2003. – 13 лютого. – С. 3 
 
270. Вовченко В. На крилах пісень : З досвіду роботи народного 

самодіяльного болгарського фольклорного ансамблю «Гуденки» МБК № 2 / 
Вовченко В. // Зорі над Синюхою. – 2007. – 3 березня. – С. 3 

«Трифон зарєзан» – така назва свята, проведеного у Трифонів день в 
Вільшанському МБК № 2. Присвячено воно за давньою традицією вшануванню 
покровителя виноградної лози та виноробства. Календарно припало на 14 лютого. 

 
271. Вовченко В. Дружба українців та болгар «проросла» історичним 

музеєм / Вовченко В. // Кіровоградська правда. – 2006. – 15 липня. – С. 3 
 
272. ВовченкоВ. Наша спільна срава / Віктор Вовченко // Зорі над 

Синюхою. – 2009. – 26 вересня. – С. 3 
 
273. Володьків К. Цікава екскурсія до музею / К. Володьків // Зорі над 

Синюхою. – 2005. – 18 червня. – С. 2 
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організовував 

екскурсію школярам в українсько-болгарський краєзнавчий музей. 
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274. Гавазов М . Алфатар і Вільшанка – брат і сестра / Михайло Гавазов // 
Зорі над Синюхою. – 2013. – 9 лютого. – С. 6 ; Зорі над Синюхою. – 2013. – 16 
лютого. – С. 6 ; Зорі над Синюхою. – 2013. – 2 березня. – С. 6 ; Зорі над Синюхою. 
– 2013. – 9 березня. – С. 4 

Уривок з книги «Алфатар в сьбития, спомени, документи» болгарського 
краєзнавця М. Гавазова про зв’язок між двома громадами Вільшанщини та м. 
Алфатар. Про візит болгарської делегації на Вільшанщину. Про поїздку 
Вільшанської делегації до Болгарії у 2004-2005 роках та про голодомор 1937 року. 

 
275. Гарний початок // Зорі над Синюхою. – 2017. – 28 січня. – С. 2 
Про активних членів-вірян Вільшанського об'єднання болгар «Нашите 

хора», які вітали вільшанців болгарськими колядками на Різдво Христове. 
 
276. Гідний фініш // Зорі над Синюхою. – 2017. – 28 січня. – С. 2 
Про участь членів Вільшанського об'єднання болгар «Нашите хора» у 

фольклорному фестивалі національних меншин у м. Первомайськ. 
 
277. Гілевич В. Отець Георгій Флоровський: Єлисаветград, Болгарія та 

євразійство / Владислав Гілевич // Народне слово. – 2013. – 16 травня. – С. 6 
Про Болгарію як колиску євразійського духу та внесок Г.Флоровського в 

євразійську ідею. 
 
278. Гірник О. «Курбат събира потомците» – 2017 / Олена Гірник // Роден 

край. – 2017. – 1 юлі. – С. 11 
 
279. Глова М. Знайомлячись із неповторним колоритом болгар / Марина 

Глова // Сільське життя (Добровеличківський р-н). – 2013. – 9 листопада. – С. 1 
Про проведення урочистого заходу на базі Гнатівської школи, присвяченого 

розвитку прав національної меншини – громади болгар – у Добровеличківському 
районі. 

 
280. Гончаренко Г . Сьогодні доля розвитку культури Вільшанських болгар 

у наших руках / Григорій Гончаренко // Зорі над Синюхою. – 2013. – 30 березня. – 
С. 6 

Почесний громадянин Вільшанки Г. Гончаренко дає рецензію на краєзнавчу 
книгу «Очерки истории, языка и культуры ольшанских болгар» та закликає 
допомогти місцевій болгарській общині «Алфатар» зберегти історію краю. 

 
281. Громко Т. До питання про особливості острівних болгаризмів (на 

матеріалі народних географічних термінів Вільшанського району Кіровоградської 
області) / Т. Громко // Наукові записки / КДПУ ім. В. Винниченка. – Випуск 48.– 
Серія: філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2003. – С. 353–357 

Особливості болгаризмів на прикладі місцевих географічних термінів 
зумовлені близькоспорідненими мовними зв’язками. Структура і семантика їх 
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пов’язані з історичними та соціально-культурними умовами функціонування цих 
говірок. 

 
282. Діорієв В. «Живи Станкувате» / Віктор Діорієв // Зорі над Синюхою. – 

2009. – 25 липня. – С. 2 
 
283. Єнчева А. «Българче» / Анна Єнчева // Зорі над Синюхою. – 2013. – 7 

грудня.  С. 4 
Про учасниць конкурсу «Міні-міс Българче» та про проведення в 

районному Будинку культури свята Іоана Милостивого. 
 
284. «Заєдно» означає «Разом» // Зорі над Синюхою. – 2016. – 5 листопада. 

– С. 3 
Про участь представників болгарських общин з смт Вільшанка на 

Всесвітньому парламенту болгар у м. Варна. 
 
285. Запасний В. Живуть історією свого народу / В. Запасний // Зорі над 

Синюхою. – 2007. – 28 липня. – С. 2 
Звернення до жителів регіону з проханням допомогти з’ясувати білі плями 

історії та розгадати загадки, що викликані документами, наявними у фондах 
музею. Вміщено фотографію для ідентифікації осіб. 

 
286. «Заповіт Кубрата» // Нова газета. – 2013. – 21 лютого. – С. 16 
В кінотеатрі «Зоряний» відбулася прем'єра документального фільму 

«Заповіт Кубрата». Фільм створено з ініціативи Кіровоградської обласної 
громадської організації об'єднання болгар «Нашите хора». Хан Кубрат – 
засновник та перший правитель племінної конфедерації Велика Болгарія, яка у 
VІІ столітті займала частину території сучасної України, Росії та Північного 
Кавказу. 

 
287. Зустріч у Полтаві // Зорі над Синюхою. – 2016. – 9 липня. – С. 2 
Про участь вільшанської групи, членів болгарських національно-

культурних товариств у Міжнародному Зборі «Курбат збирає своїх нащадків». 
 
288. Іванова Л. «Хубавіці» аплодував Кіровоград : Культура / Л. Іванова // 

Зорі над Синюхою. – 2003. – 31 травня. – С. 3 
 
289. Іванова І. З піснею та прапором / І. Іванова // Кіровоградська правда. – 

2011. – 30 вересня. – С. 2 
Про відзначення на Кіровоградщині Дня незалежності Болгарії за ініціативи 

голови правління обласної громадської організації «Об’єднання болгар» «Нашите 
хора» С. Осадчого. 
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290. Іванова І. У Вільшанці відкриють пам'ятний знак болгарським 
переселенцям : новини коротко / Ірина Іванова // Кіровоградська правда. – 2015. – 
23 червня. – С. 2 

Анонс церемонії відкриття знака, очікувані гості з Болгарії та України. 
 
291. Ільїн К. Вчитися ніколи не пізно / К. Ільїн // Сільський вісник. – 2003. 

– 13 травня. – С. 3 
Про освітні зв’язки Кіровоградщини з Болгарією. 
 
292. Калиновий спів // Зорі над Синюхою. – 2015. – 30 травня. – С. 2 
Про виступ народного аматорського ансамбля болгарської пісні «Хубавіца» 

на 24 Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва 
«Калиновий спів» у м. Кіровоград. 

 
293. Касуркін Б. Вільшанка – Алтафар: серцям єднатися / Б. Касуркін // 

Зорі над Синюхою. – 2006. – 23 вересня. – С. 3 
Шляхи співпраці між болгарами Вільшанського району та містом Алтафар 

Республіки Болгарія. 
 
294. Касуркін Б. Ікона повернулася до храму : Її доставили до Вільшанки 

під час хресного ходу українські козаки / Б. Касуркін // Зорі над Синюхою. – 2007. 
– 21 липня. – С. 1, 5 

Розлога, на дві газетні сторінки, з багатьма фотографіями розповідь містить 
не лише інформацію про подію та людей, які взяли участь у хресній ході, а також 
про історію ікони, написаної до 100-річчя переселення болгар у Вільшанку, та 
церемонію її передачі, внесок українського козацтва у відродження духовності та 
повернення національних святинь. 

 
295. Касуркін Б. Алтафар – Вільшанка: дружбі міцніти / Б. Касуркін // Зорі 

над Синюхою. – 2006. – 16 вересня. – С. 1 
Розповідь по візит на вільшанську землю делегації із болгарського міста 

Алтафар ілюструють три фото. 
 
296. Касуркін Б. Лийся, іскристе вино! / Б. Касуркін // Зорі над Синюхою. – 

2009. – 21 лютого. – С. 2 
Про болгарське народне свято «Трифона зарізана» та його відзначення 

болгарською громадою. 
 
297. Каташов И. Содружество розы и барвинка / И. Каташова // Ведомости. 

– 2004. – 20 августа. – С. 3 
Замітка про святкування 230-річчя переселення 400 болгарських родин на 

територію сучасної Вільшанщини. 
 
298. Кіров Я. Нинішні події – це випробування для всіх нас, екзамен 

народу на зрілість / Ярослав Кіров // Зорі над Синюхою. – 2014. – 23 серпня. – С. 1 
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Очільник району Я. Кіров про День Незалежності України та про кращих 
працівників району. 

 
299. Клименко Н. Да бєдіте живі, белгарі! / Н. Клименко // Народне слово. 

– 2011. – 3 лютого. – С. 12 
Про зібрання-презентацію обласної громадської організації болгар «Нашитє 

хора» в обласній науковій бібліотеці імені Д.Чижевського. 
 
300. Клименко Н. Українські болгари – відкриті серця, або як первомайці 

їздили у гості до вільшанських болгар / Наталія Клименко // Зорі над Синюхою. – 
2015. – 18 квітня. – С. 1 

Про відкриття Центру україно-болгарської дружби у Вільшанці. 
 
301. Корінь А. Братаймося, щоб в мирі жити! / Антоніна Корінь // Первая 

городская газета. – 2019. – 14 марта. – С. 10 
Відома письменниця Антоніна Корінь ділиться враженнями від поїздки у 

Вільшанський район на день народження (105 років) їхньої знаменитої землячки, 
письменниці, відомої у світі перекладачки болгарської прози українською – Лідії 
Горячко, а також розповідає про святкування обласного традиційного фестивалю 
національних культур «Степова веселка» у селі Станкуватому. 

 
302. Корінь А. Життя її – пісенна вишиванка / Антоніна Корінь // Народне 

слово. – 2016. – 31 березня. – С. 16 
Стаття-персоналія про надзвичайно цікаву особистість, болгарку за 

національністю, родом із Запоріжжя, яка активно бере участь у діяльності 
громадських болгарських організаціях України, мандрує світом, поширюючи 
знання про болгарський національний та сценічний одяг, сама виготовляє 
костюми і навчає молодь. Земфірі Штерєвій – 83 роки, зараз вона живе у 
Кіровограді. 

 
303. Корінь А. Земля красна людьми Землі / Антоніна Корінь // Первая 

городская газета. – 2018. – 24 мая. – С. 8 
Відома кіровоградська поетеса, публіцист, перекладач, член НСПУ 

Антоніна Корінь розповідає про історію міжнародного свята єднання в місті 
Новоукраїнці, яке було привячене 140-річчю визволення Болгарії від османців, а 
також Всесвітньому дню ромів, які там живуть. 

 
304. Корінь А. Літературні гастролі. Поезія здружує кропивничан і 

олександрійців, українців і болгар / Антоніна Корінь // Первая городская газета. – 
2018. – 8 марта. – С. 10 

Член національної спілки письменників України та «Нашите хора» 
Антоніна Корінь розповідає  про свою поїздку в Олександрію, де у коледжі 
культури відбулась презентація четвертого однойменного альманаху 
літературного клубу «Джерело». 
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305. Корінь А. Міжнародну дружбу зміцнює тримовна культура / Антоніна 
Корінь // Народне слово. – 2016. – 11 лютого. – С. 5 

Розповідається про організацію та широкі громадські зв'язки «Нашите 
хора», про культурну діяльність товариства та внесок у збереження традицій 
болгарського народу. 

 
306. Корінь А. Міжнародну дружбу зміцнює тримовна культура / Антоніна 

Корінь // Первая городская газета. – 2016. – 28 января. – С. 4 
Автор ділиться враженнями від поїздки до Болгарії та творчою працею в 

обласній болгарській організації «Нашите хора». 
 
307. Корінь А. Міжнародну дружбу зміцнює тримовна культура / Антоніна 

Корінь // Народне слово. – 2016. – 11 лютого. – С. 5 
Розповідається про організацію та широкі громадські зв'язки «Нашите 

хора», про культурну діяльність товариства та внесок у збереження традицій 
болгарського народу. Серед організацій-партнерів названо також і ОУНБ ім. Д.І. 
Чижевського. 

 
308. Корінь А. Новий осередок «Нашите хора» / Антоніна Корінь // 

Сільське життя (Добровеличківський р-н). – 2015. – 12 грудня. – С. 5 
Кіровоградська поетеса Антоніна Корінь завітала до села Олесіївка 

Добровеличківського району, поспілкувалася з жителями села, відвідала музейну 
кімнату села і запропонувала родинам Процунів та Усових вступити до 
організації «Нашите хора». 

 
309. Корінь А. Собі та людям долю вишиває / Антоніна Корінь // Первая 

городская газета. – 2018. – 1 марта. – С. 4 
Історія Сашка Петрова з Вільшанки, де здавна живуть його земляки – 

болгари. З раннього дитинства тяжко хворів. За три роки переніс три операції на 
хребті, але наполегливо вчився і на Київщині – у Всеукраїнському центрі 
реабілітації інвалідів – освоїв професію вишивальника. Вишивання стало сенсом 
його життя, заробітком, а також і лікуванням. З 2011 року бере участь у багатьох 
виставках, міжнародних фестивалях та мріє створити гурток української та 
болгарської вишивки. 

 
310. Корінь А. Спасибі, «Роден край» і Болгаріє! : Подорожі / Антоніна 

Корінь // Народне слово. – 2015. – 14 жовтня. – С. 13 
Письменниця згадує подорож до Болгарії, налагодження творчих зв'язків з 

болгарськими митцями, започаткування спільних проектів та поради майбутнім 
туристам. 

 
311. Корінь А. Хроніка громадського життя: українсько-болгарські 

вечорниці / Антоніна Корінь // Первая городская газета. – 2018. – 27 декабря. – С. 
5 
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Відома поетеса, українка-болгаролюбка Антоніна Корінь розповідає про те, 
як у кропивницькому коледжі харчових технологій відбулось свято українсько-
болгарської дружби «І ми, і мови – схожі!». 

 
312. Корінь А. Як із болгарської іскри розгорілось міжнародне свято 

єднання / Антоніна Корінь // Первая городская газета. – 2018. – 26 апреля. – С. 19 
Про те, як у Кропивницькому, в актовій залі БК «Авіатор» відбулись 

урочистості до 140-річчя визволення Болгарії від Османського іга. 
 
313. Корінь Т. Гудзики й клаптики для малих дизайнерів / Т. Корінь // 

Кіровоградська правда. – 2010. – 16 листопада. – С. 6 
Про подарунок від швейної фабрики «Зорянка» для учнів Вільшанської 

школи на прохання керівника обласного громадського об’єднання болгар «Нашта 
Хора» С. Осадчого – пакунки з начинням для шиття та крою, які діти 
використовують на уроках трудового навчання. 

 
314. Корінь Т. «Нашта хора» просить перших осіб області відновити 

вивчення болгарської мови  / Т. Корінь // Кіровоградська правда. – 2010. – 10 
вересня. – С. 2 

Про клопотання членів громадської організації Об’єднання болгар «Нашта 
хора» про відновлення у Вільшанській школі «болгарського» класу і поновлення 
класного керівництва у ньому К. Діордієвої. 

 
315. Корінь Т. Не гасити те, що не гасне / Т. Корінь // Кіровоградська 

правда. – 2009. – 8 грудня. – С. 6 
Репортаж з науково-практичної конференції «Вільшанські болгари. Історія 

та сучасність», присвяченої 235-й річниці переселення болгарських родин. 
 
316. Корінь Т. Сміливі мрії й справи, що починаються з вітання «Добр 

дєн» / Т. Корінь // Кіровоградська правда. – 2010. – 17 серпня. – С. 6 
Про обласну громадську організацію, добрі справи якої важко порахувати, 

не дивлячись на те, що вона щойно створена. «Нашта хора» єднає усіх болгар 
краю, хто не забув власне етнічне походження і прагне розвивати культуру, мову, 
традиції. Йдеться також про поселення болгар на території Кіровоградщини, 
відкриття пам’ятника Христо Ботєву у Вільшанці, дружні творчі стосунки із 
болгарським посольством в Україні. Вміщено також фото емблеми «Нашта 
Хори». 

 
317. Костенко С. Вільшанка – часточка Болгарії на українській землі / 

Світлана Костенко // Народне слово. – 2014. – 3-9 жовтня (№ 43). – С. 11 
Публікація, приурочена до 240-річчя поселення болгар на землях нинішньої 

Кіровоградщини, містить інформацію з усіх сфер діяльності болгарської громади 
та відомості про людей, причетних до вивчення та розвитку краю, а також звіт 
про урочистості у Вільшанці. 
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318. Кравченко В. Шукав пісні, як іскорки, у пам`яті народу / Віра 
Кравченко // Кіровоградська правда. – 2012. – 6 січня. – С. 10 

 
319. Кравченко В. Кіровоградщині від Петера Пєткова / Віра Кравченко // 

Західний регіон. – 2012. – 14 січня. – С. 3 
Завдяки Кіровоградській обласній громадській організації «Нашите хора» 

на Кіровоградщині пройшли концерти-презентації співака Петера Пєткова з 
віночком болгарських народних пісень «Болгарська іскра». Громада 
Вільшанщини гостинно зустріла співака. 

 
320. Курченко В. Про загадкову душу болгар, і не тільки / В. Курченко // 

Народне слово. – 2011. – 27 січня. – С. 6 
Розповідь про вишивальника з Вільшанки, переможця конкурсу від Приват 

Банку «Творіть із задоволенням» І. Єнчева. 
 
321. Курченко В. Болгарська хвиля на кримському узбережжі / В. 

Курченко // Кіровоградська правда. – 2011. – 18 листопада. – С. 3 
Про ІV міжнародний фестиваль болгарської культури в рамках ХІІ 

міжнародної конференції «Българите в северното Причерноморие», в якому брала 
участь і делегація із Кіровоградщини. 

 
322. Левочко В. Умножая традици / В. Левочко // Ведомости Плюс. – 2009. 

– 18 сентября. – С. 7 
 
323. Лист Михайла Гавазова родині Микитюк та редакції газети «Зорі над 

Синюхою» (уривок) // Зорі над Синюхою. – 2013. – 10 серпня. – С. 6 
Уривок з листа  Михайла Гавазова родині Микитюк та редакції газети «Зорі 

над Синюхою» з вдячністю автора за високу оцінку та добрі думки про книгу 
«Алфатар». 

 
324. Листюк С. Делегація з Кіровоградщини відвідала найбільший 

фестиваль болгар в Україні / С. Листюк // Нова газета. – 2018. – 27 вересня. – С. 
10 

15 вересня болгари з різних куточків України, Болгарії, Румунії, Молдови та 
інших країн з‘їхалися до Одещини на VIII Всеукраїнський Собор Асоціації болгар 
України. Цьогорічну зустріч присвятили відзначенню 25-річчя Асоціації. 
Кіровоградщину на Соборі представляла найстаріша в Україні болгарська община 
з Вільшанського району. 

 
325. Лучанінов А. Якою бути Вільшанці, або як потрапити до Європи / 

Андрій Лучанінов // Зорі над Синюхою. – 2018. – 14 липня. – С. 3 
Інтрев'ю з координатором акції «Приваблива Вільшанка – моя мрія» О. 

Михайловим. 
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326. Любарський Р. Як живуть другарі : Інтерв'ю з Веселином Сотировим / 
Роман Любарський // Народне слово. – 2015. – 14 жовтня. – С. 3 

В. Сотиров приїхав на Кіровоградщину зустрітись з громадською 
організацією «Нашите хора» і відповів на запитання журналіста «Народного 
слова» щодо мети організації, яку представляє, роботи болгарського парламенту 
та передвиборчих перегонів в Україні. 

 
327. Любарський Р. «Сердечні вітання світу» / Роман Любарський // 

Народне слово. – 2018. – 8 березня. – С. 16 
Урочистості до 140-річчя визволення Болгарії від Османського іга відбулись 

у міському клубі «Авіатор». На свято болгарської діаспори у Кропивницькому 
завітав голова Національного координаційно-консультативного центру 
неурядових організацій, член Ради болгарського парламенту Василин Сотиров. 

 
328. Людвічук І. На землі, що гостинно прийняла предків / Людвічук І. / / 

Народне слово. – 2004. – 17 серпня. – С. 3 
З нагоди 230-річчя переселення придунайських болгар на стадіоні у 

Вільшанці відбулося велике свято за участі делегації з Болгарії. 
  

329. Макей Л. Мальовнича краса Вільшанського краю / Л. Макей // 
Народне слово. – 2009. – 15 вересня. – С. 8  

Інформація про два мистецьких заходи в Кіровограді, які презентували 
творчість Вільшанського району. 

 
330. Макей Л. Червоними і чорними нитками / Л. Макей // Народне слово. 

– 2011. – 27 січня. – С. 6 
 
331. Макей Л. Що ріднить Айвазовського з Вільшанкою / Л. Макей // 

Народне слово. – 2011. – 27 січня. – С. 6 
Про видану російською мовою книгу вірменського автора Мінаса Саргсяна 

про видатного мариніста Івана Айвазовського, значну частину коштів на видання 
якої надав брат голови обласної громадської організації болгар «Нашите хора» 
Сергія Осадчого Олександр, що мешкає у Феодосії. 

 
332. Макей Л. Святковий виїзд у район виявився результативним і 

корисним / Л. Макей // Народне слово. – 2008. – 30 квітня. – С. 1 
Про виїзний особистий прийом для мешканців Голованівського району 

головою Кіровоградської ОДА. 

 
333. Макей Л. Чарівний світ болгарського села / Л. Макей // Народне 

слово. – 2008. – 25 листопада. – С. 3 
 
334. Макей Л. Болгарська родзинка в короваї дружби / Людмила Макей // 

Первая городская газета. – 2018. – 12 апреля. – С. 10 
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Про самобутнього поета, чиї вірші чіпляють за душу, представника 
нечисленної, але потужної болгарської діаспори у Дніпрі, яку добре знають і 
люблять болгари Кіровоградщини – Володимира Стафідова. 

 
335. Макей Л. Болгарська троянда / Людмила Макей // Первая городская 

газета. – 2018. – 7 июня. – С. 4 
Про перебування делегації з Кропивницького в місті Болград Одеської 

області, де традиційно пройшла масштабна всесвітня акція «Розвите на България» 
– «Болгарська троянда», яка об'єднує болгар у більш ніж 25 країнах світу. 

 
336. Макей Л. Письменник із «машиною часу» в голові / Людмила Макей // 

Первая городская газета. – 2019. – 31 января. – С. 5 
В обласній бібліотеці імені Чижевського відбулась презентація книги Сергія 

Пєткова «Князь Святослав». Автор книги етнічний болгарин, правознавець, 
доктор юридичних наук, відомий тележурналіст, поет і письменник, який 
народився в селі Коритно-Забузьке Вільшанського району. Сергій Пєтков із 
захопленням розповів про історію написання твору, про роботу з 
першоджерелами, пошуки і знахідки важливих деталей. 

 
337. Макей Л. Із Болгарією в серці / Людмила Макей // Первая городская 

газета. – 2019. – 6 июня. – С. 15 
В містечку Каварна (Болгарія) відбувся XVI міжнародний фестиваль «Із 

Болгарією в серці», в якому взяла участь і делегація із Кіровоградщини на чолі з 
головою обласної організації Всеукраїнського об'єднання болгар «Нашите Хора» 
Сергієм Осадчим. До її складу входили учасники й учасниці фольклорного 
колективу при болгарській недільній школі (НВО № 31), педагоги й батьки юних 
артистів, поетеса Антоніна Корінь, викладачі Кропивницького коледжу, 
харчування та торгівлі. Журналістів представляла авторка цих рядків. 

 
338. Манакін В. Рецензія / В. Манакін // Мовознавство. – 2003. – № 5. – С. 

86-87. Стаття являє собою рецензію на книгу: Стоянова І.А., Стоянова Е.П., 
Дадіверін І. Мова болгар України в її усній та писемній формі:навч. посібник, К., 
2002. 

 
339. Микитюк Н. Рідний нам Михайло Гавазов / Наталія Микитюк // Зорі 

над Синюхою. – 2012. – 19 травня. – С. 1-2 
 
340. Михайлова О. ХХІІІ «Калиновий спів» – з Вільшанським колоритом! / 

Олена Михайлова // Зорі над Синюхою. – 2014. – 23 травня. – С. 1-2 
Про участь Вільшанського району у відкритті ХХІІІ фестивалю 

«Калинового співу» у Кіровограді. 
 
341. Мушкет О. Шануємо, пам'ятаємо, бережемо та розвиваємо! / 

Олександра Мушкет // Зорі над Синюхою. – 2019. – 19 липня. – С. 4 
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Про презентацію книги «Очерки истории, языка и культуры ольшанских 
болгар» у Вільшанській районній бібліотеці. 

 
342. «Нашите хора» знаходить партнерів // Народне слово. – 2014. – 19 

червня. – С. 2 
Народна дипломатія знаходить партнерів для кіровоградських підприємств 

у Болгарії. 
 
343. НАШИТЕ ХОРА в СПК КНТУ // Вісті Світловодщини. – 2016. – 29 

липня. – С. 2 
Світловодський політехнічний коледж КНТУ з робочим візитом відвідав 

голова правління Кіровоградської обласної громадської організації об'єднання 
болгар «Нашите хора» С.Ю. Осадчий. 

 
344. «Не одним хлібом живе наш народ» // Зорі над Синюхою. – 2009. – 14 

листопада. – С. 1 
 
345. Немирована І. Лідія Горячко: гордість болгарської Вільшанки  / Інна 

Немирована // Первая городская газета. – 2019. – 9 мая. – С. 15 
Літературний шлях відомої землячки, болгаристки, перекладачки та 

літературознавця Лідії Григорівни Горячко. 
 
346. Нестеров А. «З Болгарією в серці» / А. Нестеров // Кіровоградська 

правда. – 2006. – 14 січня. – С. 3 
Делегація Вільшанського району, на території якого здавна живуть болгари, 

побувала з культурним обміном у республіці Болгарії  на фестивалі «З Болгарією 
в серці», де виступили самодіяльні болгарські колективи Кіровоградщини. 

 
347. Нестеров А. «Святкуємо разом» / Анатолій Нестеров // Зорі над 

Синюхою. – 2009. – 25 липня. – С. 1 
 
348. Ніколаєвська С. Майстриня від Бога / Світлана Ніколаєвська // Зорі 

над Синюхою. – 2015. – 12 грудня. – С. 4 
Про творчий та життєвий шлях майстрині одягу З. І. Штирьової. 
 
349. Никитина Е. Недопонятая дата / Е. Никитина // Украина-Центр. – 

2009. – 23 июля. – С. 1 
 
350. Оголошення // Зорі над Синюхою. – 2018. – 14 вересня. – С. 1 
Громадська організація «Центр українсько-болгарської дружби» оголошує 

про початок 2018-2019 навчального року в болгарській школі «Олшанче». 
 
351. Опря В. (керівник Центру українсько-болгарської дружби у 

Вільшанці). Болгарська спільнота Вальшанщини активно розвивається / 
Володимир Опря // Голос України. – 2017. – № 192 (18 жовтня). – С. 10 



50 
 

 
352. Опря В. Ми чекаємо на вас / Володимир Опря // Зорі над Синюхою. – 

2018. – 14 липня. – С. 3 
Адреса та графік роботи Центру україно-болгарської дружби в смт 

Вільшанка. 
 
353. Опря В. На сповідь до хана Кубрата / Володимир Опря // Зорі над 

Синюхою. – 2019. – 21 червня. – С. 3 
Про поїздку делегації з Вільшанки на Собор «Кубрат збирає нащадків». 
 
354. Осадчий С. З Болгарією в серці / Осадчий С. // Сільське життя 

(Добровеличківський р-н). – 2011. – 17 березня. – С. 3 
Про відзначення болгарською общиною за ініціативи громадської 

організації «Нашите хора» чергової річниці визволення Болгарії від османського 
іга у відділі краєзнавства ОУНБ ім. Д.Чижевського. 

 
355. Осадчий С. В єднанні – сила! / Сергій  Осадчий // Зорі над Синюхою. 

– 2013. – 9 листопада. – С. 1 
Про поїздку до Болгарії (м. Варна) та про роботу другого Всесвітнього  

собору Болгар розповідає голова Кіровоградської обласної громадської організації 
«Об'єднання болгар «Нашитє хора» С. Осадчий. 

 
356. Павлова Н. Зустріч на межі / Наталія Павлова // Зорі над Синюхою. – 

2011. – 24 вересня. – С. 3 
За ініціативи МБК № 2 вже вчетверте відбулося свято «Зустріч на межі» в с. 

Кацика. Гості завітали на межу трьох населених пунктів, у яких проживають 
болгарські громади. 

 
357. Пам'ятник борцеві // Західний регіон. – 2010. – 5 червня. – С. 2 
У Вільшанці відкрито погруддя болгарського поета та громадського діяча 

Христо Ботєва. 
 
358. Пам`ять віків нам берегти // Зорі над Синюхою. – 2011. – 2 липня. – С. 

2 
Випускники Вільшанської загальноосвітньої школи 61 року випуску 

розповіли про добру справу 1999 року – участь у ремонті районного україно-
болгарського історичного музею та закликають громаду взяти участь у 
поповненні новими експонатами. 

 
359. Панасова Л. «Нашите хора» на теренах Кіровоградщини / Л. Панасова 

// Сільське життя (Добровеличківський р-н). – 2011. – 10 лютого. – С. 1 
 
360. Пані Земфіра запрошує // Первая городская газета. – 2017. – 2 марта. – 

С. 10 
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«Моєю творчістю гаптоване життя» – виставка з одноіменною назвою 
відкрита для читачів ОУНБ ім. Д.Чижевського у відділі документів з економічних, 
технічних та природничих наук. На відкритті виставки болгарки Земфіри 
Штирьової були присутні члени товариства «Нашите хора», користувачі 
бібліотеки, журналісти, аматори народного мистецтва, бібліотекарі. 

 
361. Панченко Н. Святкували дружно / Н. Панченко // Народне слово. – 

2013. – 14 листопада. – С. 13 
Святковий концерт, що представляв культуру національностей краю, 

підготовлений Олександрійським Центром дитячої та юнацької творчості, 
завершився розгортанням парасольки дружби. 

 
362. Перший в Україні районний українсько-болгарській історичний музей 

запрошує в гості // Нова газета. – 2014. – 16 жовтня. – С. 16 
У статті розповідається про районний українсько-болгарський історичний 

музей селища ВІльшанка та його першого директора Гуржоса Івана Івановича. 
 
363. Пипенко А. Директор україно-болгарського історико-краєзнавчого 

музею Віктор Вовченко: «Струмкам людської доброти не зміліти» / А. Пипенко // 
Зорі над Синюхою. – 2006. – 10 червня. – С. 2 

 
364. Пироженко Н. С белгарце серцето / Наталія Пироженко // Зорі над 

Синюхою. – 2019. – 24 травня. – С. 2 
Про поїздку до Болгарії та про участь у Міжнародному фольклорному 

фестивалі «С белгарце серцето» народного аматорського ансамблю болгарської 
пісні «Хубавіца». 

 
365. Площук А.  Традиційне свято всіх болгар – баба Марта / Анжеліка 

Площук // Зорі над Синюхою. – 2012. – 24 березня. – С. 2 
Учні 4-Б класу Вільшанської ЗОШ I-III ступенів, які є учасниками 

болгарського фольклорного гуртка ЦДЮТ, провели свято «Баби Марти». 
 
366. Площук А. «Млади сърдца» на «Єврофесті-2012» / Анжеліка Площук 

// Зорі над Синюхою. – 2012. – 26 травня. – С. 3 
До відзначення Дня Європи в м. Кіровоград на фестивалі «Єврофест-2012» 

Вільшанщину представляв євроклуб районного центру дитячої та юнацької 
творчості «Млади сърдца». 

 
367. Попович Л. За болгарську мову в степах України / Л. Попович // 

Кіровоградська правда. – 2011. – 23 грудня. – С. 3 
 
368. Про князя Святослава // Наше місто. – 2019. – 14 лютого. – С. 4 
У відділі краєзнавства ОУНБ ім. Д. Чижевського відбулось засідання 

«Паруса» та зустріч громадської організації «Нашите хора» з науковцем Сергієм 
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Пєтковим. Обласну літературну премію імені Євгена Маланюка вручено в ОУНБ 
ім. Д.Чижевського. 

 
369. Прядко О. З Болгарією в серці / О. Прядко // Народне слово. – 2011. – 

15 березня. – С. 1 
Повідомлення про відзначення річниці визволення Болгарії від османського 

іга. Захід відбувся за ініціативи обласної організації болгар «Нашите хора» в 
обласній бібліотеці ім. Д. Чижевського. 

 
370. Розуменко Л. Мини-мис Българче / Лариса Розуменко // Зорі над 

Синюхою. – 2012. – 1 грудня. – С. 3 
Про етнознавчий конкурс «Мини-мис Българче», який пройшов напередодні 

храмового свята Івана Милостивого у Вільшанці. 
 
371. Семенова Н. «Добре дошли, драге приятели», або погляд стороннього 

на те, як Вільшанка зустрічала дорогих болгарських друзів / Надія Семенова // 
Зорі над Синюхою. – 2017. – 27 травня. – С. 3 

Про останню зустріч вільшанської громадськості з делегацією общини 
Кайнарджа (Болгарія) в актовій залі ДМШ. 

 
372. Семенова Н. Новини з центру українсько-болгарської дружби / Надія 

Семенова // Зорі над Синюхою. – 2016. – 26 листопада. – С. 3 
Члени Вільшанських громадських організацій: Центр українсько-

болгарської дружби та Об'єднання болгар «Нашите хора» разом з працівниками 
бібліотеки провели захід «В сузір'ї братерського єднання» та привітали ювілярів з 
днем народження. 

 
373. Семенова Н. Новини з центру українсько-болгарської дружби / Надія 

Семенова // Зорі над Синюхою. – 2017. – 22 квітня. – С. 3 
Про святкування членів Центру українсько-болгарської дружби з нагоди 30-

річчя створення ветеранського руху на Україні. 
 
374. Семко О. Болгарська гайда й український гопак / О. Семко // Народне 

слово. – 2005. – 2 серпня. – С. 1 
Фестиваль національних культур «Єднання сердець», який пройшов у 

Вільшанці, покликаний відродити та зберегти мову, культуру, звичаї народів 
південного регіону України. 

 
375. Сідорова О. У Вільшанці відбудеться фестиваль вина / Олена 

Сідорова // Кіровоградська правда. – 2018. – 9 лютого. – С. 2 
17 лютого о 14:00 відбудеться фестиваль вина, організатори заходу – 

болгарська громада «Алфатар» і Вільшанський міський будинок культури № 2. 
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376. Сідорова О. У Вільшанці відкрили пам'ятний знак першим 
болгарським переселенцям / Олена Сідорова // Кіровоградська правда. – 2015. – 3 
липня. – С. 2  

 
377. Сідорова О. У Вільшанці відкриють школу вивчення болгарської мови 

/ Олена Сідорова // Кіровоградська правда. – 2017. – 15 вересня. – С. 2 
У Вільшанці з'явиться школа вихідного дня з вивчення болгарської мови, 

літератури, культури та традицій. Випускникам видаватимуть атестати 
державного зразка Болгарії. 

 
378. Смоляк Л. Украина – Болгария: глубокие сердечные братские истоки / 

Л. Смоляк, А. Бабенко // Первая городская газета. – 2015. – 24 сентября. – С. 19 
Про творчу зустріч старшокласників НВО № 32 з головою організації 

«Нашите хора» С. Осадчим та поетесою А. Корінь. 
 
379. Смоляк Л. Перший урок національної толерантності / Любов Смоляк 

// Освітянське слово. – 2015. – вересень-жовтень. – С. 5 
В рамках підтримки політики країни в області національного відродження 

різних етносів з учнями НВО № 32 м. Кіровограда зустрівся голова громадської 
організації «Об'єднання болгар «Нашите хора» Сергій Осадчий. Учні дев'ятих 
класів дізналися про культуру болгар та відновлення зв'язків Кіровоградщини з 
республікою Болгарія шляхом обміну делегацій, у тому числі учнівської та 
студентської молоді. 

 
380. Співпраця на благо громади // Зорі над Синюхою. – 2016. – 12 

листопада. – С. 
Товариство Вільшанських болгар «Алфатар» виграло тендер на благоустрій 

території (встановлення сонячних батарей для освітлення території, куди не 
підведені стаціонарні електромережі). 

 
381. Степаненко О. Три сторіччя очима однієї людини / Олена Степаненко 

// Зорі над Синюхою. – 2013. – 19 січня. – С. 5 
Про голод 1945 року та побут болгарської сім"ї. 
 
382. Степаненко О. Світлана Стойкова: Знання болгарської мови може 

бути ключиком до долі людської / Олена Степаненко // Зорі над Синюхою. – 2013. 
– 13 квітня. – С. 6 

Вчителька світової літератури і болгарської мови Вільшанської ЗШ С. 
Стойкова про збереження та вивчення болгарської мови у школі. 

 
383. Стороженко О. Болгари всього світу єдналися на форумі / Ольга 

Стороженко // Освітянське слово. – 2014. – листопад. – С. 2 
У болгарській Варні відбулося засідання Всесвітнього парламенту болгар. 

Учасником делегації від України на Всесвітньому парламенті болгар був 
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представник Кіровограда, голова обласного осередку болгар «Нашите хора» 
Сергій Осадчий. 

 
384. Сторчаус В. Весну починає «Баба Марта» / В. Сторчаус // Народне 

слово. – 2012. – 15 березня. – С. 12 
Про свято «Баба Марта», організоване обласною організацію болгар 

«Нашите хора» і обласним краєзнавчим музеєм. 
 
385. «...Та болгарська Вільшанка є на світі одна»: Зріднилися болгари й 

українці, і тут наш дім, родина і сім’я // Зорі над Синюхою. – 2004. – 21 серпня. – 
С. 2 

Репортаж зі святкування 230-ї річниці переселення придунайських болгар 
на Вільшанщину. 

 
386. Тарасова Я. Ті, що розсівають добро / Тарасова Я. // Зорі над 

Синюхою. – 2005. – 30 липня. – С. 2 
 
387. Татарченко В. Форум болгар у Варні: діловий візит та душевні 

зустрічі / Валентина Татарченко // Народне слово. – 2014. – № 53 (4 грудня). – С. 8  
Про участь у форумі кіровоградської делегації та про ініціативи, частина 

яких втілена, а частина – у планах болгарської громади, наприклад, будівництво 
церкви св. Кирила та Мефодія. Автор публікації також наголошує на тій 
неповторній атмосфері, що панувала на варненському форумі. 

 
388. Томашевська С. Кіровоградщина – територія толерантності та 

міжнаціонального миру / С. Томашевська // Народне слово. – 2013. – 7 листопада. 
– С. 1, 2 

В рамках реалізації соціальних ініціатив Президента «Гармонізація 
міжетнічних відносин в Україні, забезпечення прав соціальних меншин» В. 
Серпокрилов відвідав одне з багатонаціональних сіл Олександрійщини. 

 
389. Томашевська С. «Нашите хора»: три роки діяльності / С. Томашевська 

// Народне слово. – 2014. – 16 січня. – С. 3 
 
390. Традиційне свято всіх болгар – баба Марта // Зорі над Синюхою. – 

2012. – 24 березня. – С. 2 
Учні 4-Б класу Вільшанської ЗОШ I–III ступенів, які є учасниками 

болгарського фольклорного гуртка ЦДЮТ, провели свято «Баби Марти». 
 
391. Трубачова С. Івана Купала – свято тепла, молодості та кохання / 

Світлана Трубачова // Зорі над Синюхою. – 2015. – 11 липня. – С. 1 
Про святкування свята Івана Купала у Вільшанці. 
 
392. Трубачова С. Зустріч на межі / Світлана Трубачова // Зорі над 

Синюхою. – 2015. – 3 жовтня. – С. 1 
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Про фольклорне свято «Зустріч на межі». 
 
393. У Вільшанці відкрито погруддя Христо Ботєву // Зорі над Синюхою. – 

2010. – 5 червня. – С. 1 
 
394. У Світловодську звучав «Болгарський рок» // Первая городская газета. 

– 2018. – 23 августа. – С. 16 
У Світловодську з успіхом пройшов перший виїзний концерт представників 

болгарської діаспори з Дніпра. Цей захід відбувся завдяки керівнику та ідейному 
натхненнику культурного осередку болгар у Дніпрі Володимиру Стафідову. Це 
відомий поет і перекладач, який не лише часто буває на Кіровоградщині, а й 
друкується на сторінках «Первой городской газеты». Гостинні господарі міста 
організували для гостей екскурсію Світловодськом, яка завершилась відвідинами 
будинку культури та картинної галереї «Наше місто». 

 
395. Фудар Н. Битва на синіх водах 1362 року / Надія Фудар // Зорі над 

Синюхою. – 2012. – 15 грудня. – С. 3 
В рамках проекту «Україна – історія великого народу» у Вільшанський 

районний українсько-болгарський музей подаровано альбом «Історія України в 
картинах». 

 
396. Фудар Н. Болгарським переселенцям / Надія Фудар // Народне слово. 

– 2015. – 2 липня. – С. 1 
До 240-річчя переселення болгар до нашого краю у Вільшанці відкрили 

пам'ятник. 
 
397. Фудар Н. Від музейної кімнати на околиці до найпершого 

райцентрівського українсько-болгарського музею в Україні / Надія Фудар // Зорі 
над Синюхою. – 2012. – 19 травня. – С. 3 

Історія створення районного українсько-болгарського історичного музею ім. 
І. Гуржоса. 

 
398. Фудар Н. «Давам мартеничку деца!» / Надія Фудар // Зорі над 

Синюхою. – 2013. – 30 березня. – С. 6 
Друзі музею учні Вільшанської ЗШ взяли участь в акції «Дарую мартєнічку 

дітям!», приготували поздоровлення та веснянки українською та болгарською 
мовами. 

 
399. Фудар Н. Журі вражали фільмом про Вільшанку, а Ларіна пригощали 

домашнім болгарським вином / Надія Фудар // Зорі над Синюхою. – 2012. – 6 
жовтня. – С. 3 

З нагоди відзначення Дня Туризму делегація з Вільшанщини брала участь у 
Центрально-Українському музейно-туристичному фестивалі та презентувала міні-
фільм, у сюжеті якого описано історичний центр Вільшанки. 
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400. Фудар Н. Збереження традицій, мови, побуту і культури. 
Вільшанщина – у вінці дружби / Надія Фудар // Зорі над Синюхою. – 2014. – 9 
серпня. – С. 2 

Перелік найвідоміших родин із «Алфатар», про болгарську кухню, одяг. 
Про роботу фольклорних аматорських колективів та болгарських гуртків. 

 
401. Фудар Н. Інноваційні форми і методи роботи з учнівською молоддю 

Вільшанщини у вихованні почуття регіонального патріотизму / Н. В. Фудар // 
Педагогічний вісник. – 2014. – № 1-2. – С. 120-122 

 
402. Фудар Н. У єдності наших слов'янських витоків. Активізуємо 

пошукову роботу з історії рідного краю / Надія Фудар // Зорі над Синюхою. – 
2013. – 27 квітня. – С. 6 

Директор РУБІМ ім. Гуржоса Н. Фудар закликає жителів району 
долучитися до пошукової роботи з історії рідного краю. 

 
403. Фотовічність // Зорі над Синюхою. – 2018. – 10 серпня. – С. 2 
Фото болгарського народного фольклорно-аматорського колективу 

«Гуденки» Вільшанського МБК № 2. 
 
404. Харковенко Н. Відроджуються болгарські традиції / Н. Харковенко // 

Зорі над Синюхою. – 2007. – 3 березня. – С. 4 
 
405. Хвильовий М. Вдруге зустрілися на межі / М. Хвильовий // Зорі над 

Синюхою. – 2009. – 12 вересня. – С. 3 
 
406. Це має бути родзинкою області // Народне слово. – 2011. – 15 лютого. 

– С. 5 
 
407. Цього року вільшанські болгари також святкуватимуть традиційне 

болгарське свято «Трифон Зарізан» // Зорі над Синюхою. – 2012. – 28 січня. – С. 1 
Оголошення та умови до конкурсу виноробів у проведенні болгарського 

свята «Тріфон Зарізан» – свята вина. 
 
408. Чех І. Інтернаціональна краса у Кіровограді / Ірина Чех // Народне 

слово. – 2014. – 19 червня. – С. 2 
Безпрецедентний конкурс краси і талантів молоді 16 країн-учасників 

відбувся у Кіровограді. Мета заходу – підтримати різні національності, що 
проживають в Україні, та об'єднати народи світу. 

 
409. Чечель А. Українці частують варениками, а болгари – кокошкою / А. 

Чечель // Кіровоградська правда. – 2012. – 22 травня. – С. 7 
Про виступ народного аматорського болгарського колективу «Гуденки» з 

Вільшанки у Ковалівському парку у Кіровограді. 
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410. Шалапко Г. Її молитва підкорила Алфатар: Я здивую світ / Г. Шалапко 
// Зорі над Синюхою. – 2006. – 18 лютого. – С. 2 

Юлія Крейтор, виконавиця старовинної болгарської пісні, побувала в 
Болгарії. 

 
411. Шановні односельчани! // Зорі над Синюхою. – 2012. – 11 лютого. – С. 

1 
Оголошення та умови до конкурсу виноробів у проведенні болгарського 

свята «Трифон Зарізан» – свята вина. 
 
412. Шановний пане! // Зорі над Синюхою. – 2014. – 13 вересня. – С. 6 
Товариство Вільшанських болгар «Алфатар» запрошує громаду взяти 

участь в урочистостях, присвячених 240-річчю переселення болгар на 
Вільшанщину. 

 
413. Швець І. Наша маленька болгарська красуня / Ірина Швець // Зорі над 

Синюхою. – 2017. – 4 лютого. – С. 3 
Про Всеукраїнський фестиваль-конкурс української академічної музики 

«Класик-проект», присвячений пам'яті Ю. Мейтуса в м. Кропивницький та про 
участь учениці 1 класу Вільшанської ДМШ О. Сорокіної у віковій номінації 
«Перші кроки в музичній розвідці». 

 
414. Шевченко С. Толбухінщина: погляд у соціалістичну Європу / С. 

Шевченко  // Народне слово. – 2013. – 14 березня. – С. 6 
Серед товариств дружби з народами соцтабору у радянські часи 

найактивнішим було товариство радянсько-болгарської дружби, Кіровоградщина 
дружила з Толбухіньким округом Болгарії і обмінювалась з ним делегаціями. 

 
415. Шкабой В.  Нам є чим пишатися / В. Шкабой // Народне слово. – 2011. 

– 30 червня. – С. 6 
Про досягнення, перемоги та нагороди на міжнародних конкурсах 

зразкового хореографічного ансамблю «Світанок». 
 
416. Щуцька В. Болгарія – країна троянд і чудових людей / Варвара 

Щуцька // Зорі над Синюхою. – 2012. – 4 серпня. – С. 1,4 
З 30 червня по 7 липня члени Кіровоградської обласної організації «Нашитє 

хора» були слухачами кваліфікованої програми по вивченню болгарської мови, 
історії, мистецтва Болгарії. 
 
 

2.2. Поляки 
417. Шевченко Сергій Іванов. Кіровоградщина в українсько-польських 

мистецьких зв’язках (XIX – початок XXI ст.) / Сергій Шевченко. – Кіровоград : 
Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 76 с. – Бібліогр. в кінці ст. 
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418. Шевченко С. І. Польський вектор у міжнародних освітянських 
зв’язках Кіровоградщини на рубежі ХХ-ХХI століть / С. І. Шевченко // 
Національні культури у процесі формування української нації : Збірник доповідей 
науково-практичної конференції / Кіровоградський обласний краєзнавчий музей, 
Обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців. – Кіровоград : Поліграф-
Терція, 2006. – с. 139-151 

 
419. Шевченко С. І. Польські адреси на літературній карті туристичного 

Кіровограда/ С. І. Шевченко // Туристично-краєзнавчі дослідження : збірник наук. 
статей / Редкол.: О. О. Бейдик, В. О. Горбик, В. К. Євдокименко та ін.; Федерація 
профспілок України, Ін-т туризму. – К. : [б. и.], 2005 – Вип. 6.– с. 278-289 

 
420. Асауленко В. Поляки-полони хочуть розгорнутись у Світловодську / 

В. Асауленко // Світловодськ вечірній. – 2017. – 6 квітня. – С. 6 
Члени ГО «Крилівська Полонія» хочуть вести культурницьку та 

просвітницьку роботу у Світловодську. 
 
421. Верстюк О. Музею Кароля Шимановського бути! / О. Верстюк // 

Вечірня газета. – 2010. – 2 квітня. – С. 1,3 
 
422. Гайдук С. Як католицьке Різдво об'єднало три міста / С. Гайдук // 

Світловодськ вечірній. – 2018. – 18 січня. – С. 6 
На базі Кременчуцької філії польського університету відбувся конкурс-

презентація польських традиційних віґілійних страв з нагоди католицького Різдва. 
 
423. Гайдук С. Польська культура зближує світловодців / С. Гайдук // Вісті 

Світловодщини. – 2018. – 2 березня. – С. 7 
Нещодавно члени ГО «Крилівська Полонія» відзначили річницю своєї 

діяльності. 
 
424. До Дня незалежності Польщі // Народне слово. – 2014. – № 51 (20 

листопада). – С. 7 
День незалежності Польщі польська діаспора області відзначила в ОУНБ ім. 

Д.І. Чижевського написанням диктанту з польської мови та концертом у 
виконанні ансамблю «Поляни з-над Дніпра» під керівництвом Лесі Єрмак. 

 
425. І линула «Аве Марія...» // Вечірня газета. – 2010. – 4 червня. – С. 8 
 
426. Классова О. Разом з піснею... / О. Классова // Народне слово. – 2014. – 

3 квітня. – С. 20 
Благодійна акція на знак солідарності з представниками різних 

національностей, що живуть в Україні, відбулась в ОУНБ ім. Д. Чижевського. 
Пісенний концерт для громади міста організований спільно з товаристом 
«Полонія» та музеєм музичної культури ім. К. Шимановського. 
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427. Корбут Г. Жирний Четвер у Крилівській Полонії / Г. Корбут // Вісті 
Світловодщини. – 2017. – 10 березня. – С. 6 

Нещодавно члени ГО «Крилівська Полонія» зібралися разом для 
святкування Жирного Четверга. 

 
428. Кузнецова А. Консул подпевал / А. Кузнецова // Репортер. – 2007. – 2 

июля. – С. 2 
На презентації книги «Поляки на Кіровоградщині» побував генеральний 

консул Республіки Польща Гжегож Опалинський. 
 
429. Лісниченко Ю. Євроінтегруємось / Ю. Лісниченко // Вечірня газета. – 

2007. – 16 листопада. – С. 1 
Про фестиваль дитячої творчості у Кіровограді, організований центром 

методичної та соціально-психологічної служби управління освіти міської ради за 
сприяння об’єднання поляків Кіровоградщини ім. К. Шимановського «Полонія». 

 
430. Лісниченко Ю. Музею Шимановського – бути! / Ю. Лісниченко // 

Вечірня газета. – 2009. – 16 жовтня. – С. 1 
 
431. Лісниченко Ю. Олександр Полячок : «Готуємося до фестивалю» / Ю. 

Лісниченко // Вечірня газета. – 2012. – 6 липня. – С. 5 
 
432. Лісниченко Юрій. Фестиваль польської культури / Юрій Лісниченко // 

Вечірня газета. – 2007. – 29 червня. – С. 3 
26 червня Об’єднання поляків Кіровоградщини «Полонія» імені Кароля 

Шимановського та Спілка поляків в Україні разом з управлінням культури і 
туризму облдержадміністрації та відповідним відділом Кіровоградської міської 
ради, а також управлінням освіти міськради провели Четвертий фестиваль 
польської культури на базі ОУНБ ім. Д.Чижевського. 

 
433. Любарський Р. Краще близький сусід, ніж далекий брат / Р. 

Любарський // Кіровоградська правда. – 2010. – 7 травня. – С. 3 
Про відкриття в обласній науковій бібліотеці Польського культурного 

центра. 
 
434. Ніколаєвська Світлана. День Полонії у Кропивницькому / Світлана 

Ніколаєвська // Народне слово. – 2019. – 16 травня. – С. 16 
День 3 травня для «Полонії» відзначається як День Конституції. Публікація 

знайомить з програмою свята. 
 
435. Ніколаєвська Світлана. Масний четвер у Кропивницькому / Світлана 

Ніколаєвська // Народне слово. – 2019. – 7 березня. – С. 16 
Цього року популярне традиційне польське свято Масний четвер 

громадське об'єднання «Полонія» відзначало у НВК «Кіровоградський колегіум». 
Учасники свята куштували обрядову випічку, роздивлялись пугало Мажанни, 
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вчилися танцювати народний полонез, водили хороводи, брали участь у веселих 
іграх та конкурсах. 

436. Покровський Р.  Чи допоможуть поляки відновити будинок відомого 
композитора? / Р. Покровський // Вечірня газета. – 2016. – 3 червня. – С. 2 

 
437. Про світловодську «Полонію» («Polonia») // Вісті Світловодщини. – 

2016. – 4 листопада. – С. 6 
Відбулися об'єднавчі збори представників польської громади 

Світловодщини, на яких було вирішено створити Світловодський осередок 
об'єднання поляків Кіровоградщини ім. К. Шимановського. 

 
438. Романов Олексій. Тиждень національних меншин в області / Олексій 

Романов // Народне слово. – 2013. – 14 листопада. – С. 13 
Заходи, що відбулись в області на Тижні національних культур, у т.ч. 

круглий стіл «Багатонаціональна Кіровоградщина – край толерантності та 
міжнаціонального миру» та літературно-музична програма до Дня Незалежності 
Польщі в Польському культурному центрі на базі ОУНБ ім. Д.І. Чижевського. 

 
439. Романюк Н. Польські танці в антракті / Н. Романюк // Народне слово. 

– 2008. – 24 червня. – С. 3 
В рамках п’ятого фестивалю польської культури у Кіровограді відбулася 

презентація книги історика С. Шевченка «Кіровоградщина в українсько-
польських зв’язках. Освіта і наука (1820-2000)» у науковій бібліотеці імені Д. 
Чижевського і концерт хореографічного колективу з Києва «Поляни з-за Дніпра» 
у міському дендропарку. 

 
440. Романюк Н. Польща на крок ближча / Н. Романюк // Народне слово. – 

2010. – 29 квітня. – С. 1 
Про відкриття в обласній науковій бібліотеці ім. Д.І. Чижевського 

Польського культурного центру. 
 
441. Шевченко С. У Єлисаветградському костьолі / С. Шевченко // 

Молодіжне перехрестя. – 2008. – 17 січня. – С. 4 
У Єлисаветграді в дорадянські часи діяла досить організована польська 

діаспора, яка мала костьол, польський дім із бібліотекою і римо-католицьким 
училищем. Цим усим отримали змогу користуватися польські біженці в роки 
Першої світової війни. Умовами їх духовного життя цікавилося навіть 
керівництво Херсонщини (тоді Єлисаветград був містом, підпорядкованим 
Херсону). 

 
442. Шкабой В. На возах покаталися, пісень поспівали... / В. Шкабой // 

Народне слово. – 2011. – 14 липня. – С. 16 
Про ІІ Міжнародний фестиваль етномузики на возах «Перекотиполе» на 

території Кіровоградщини: організатори, спонсори та мистецькі колективи. 
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2.3. Євреї 
443. Бір О. Про єврейську культуру в Олександрії та олександрійців в 

Ізраїлі / О. Бір // Вільне слово. – 2006. – 14 червня – С. 3 
Інтерв’ю з головою Товариства єврейської культури м. Олександрія 

Ліберзоном Олександром. 
 
444. Босько В. «Пам'ять про Бабин Яр незгасна». Виставка «Злочин без 

строку давност» діє у приміщенні синагоги і присвячена 60-річчю одного з 
найжахливіших злочинів фашизму / В.Босько // Народне слово. – 2001. – 30 
жовтня. – С. 3 

 
445. Брынза Е. История народа в музее / Е. Брынза // Молодіжне 

перехрестя. – 2006. – 3 серпня. – С. 4 
У приміщенні Хоральної синагоги Кіровограда існує історичний музей 

«Євреї Єлисаветграда». Автор розповідає про експонати і стенди цього музею. 
 
446. Вдовиченко О. Письменник з Хащуватого / О. Вдовиченко // 

Гайворонські вісті. – 2007. – 20 червня. – С. 2 
Стаття-персоналія про Х.Г. Меламуда, присвячена 100-річчю від дня його 

народження. 
 
447. Древнє єврейське свято // Вільне слово. – 2005. – 30 березня. – С. 4 
Фотозвіт про відзначення єврейською громадою Олександрії свята Пурим. 
 
448. Думчин І. Рош-а-Шана, Йом Кипур, Суккой : Єврейські свята / 

Думчин І. // Вперед. – 2006. – 23 вересня. – С. 4 
 
449. Євреї Кіровоградщини в історії // Народне слово. – 2013. – 31 січня. – 

С. 11  
Відкрито виставку архівних документів та матеріалів «Євреї 

Кіровоградщини: сторінками історії». 
 
450. Кобзар Володимир. Єврейське літературне товариство в 

Олександрівці? / Володимир Кобзар // Вперед. – 2017. – 25 січня. – С. 2 
Автор публікації знайомить нас з матеріалами Держархіву Київської області 

щодо ймовірності існування в Олександрівці на початку 20 століття єврейського 
літературного товариства. 

 
451. Кохан А. Дом – в подарок! / А. Кохан // Украина-Центр. – 2009. – 9 

января. – С. 2 
Єврейська община Олександрії отримала чудовий подарунок – по вулиці 

Луначарського, 34 був відкритий «Будинок єврейської культури». 
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452. Куманський Б. Святу понад дві тисячі літ / Б. Куманський // Народне 
слово. – 2005. – 29 березня. – С. 3 

Про свято Пурим, що відбулось у кіровоградській синагозі.  
 
453. Левочко В. Евреи поют : Служба милосердия «ХЭСЭД ШЛОМО» 

Кировоградской еврейской общины провела общинный фестиваль еврейской 
книги / В. Левочко // Ведомости. – 2001. – 26 октября. – С. 4 

 
454. Левочко В. Прем’єра в синагозі : Єврейський театр «Тхія», яким керує 

режисер Тетяна Корнієць, недавно відіграв прем’єру вистави «Биндюжник і 
король» за мотивами оповідань Ісаака Бабеля / В.Левочко // Народне слово. – 
2002. – 16 травня. – С. 4 

 
455. Лупан Н. Знакомьтесь еврейская школа «Ор Авиер» / Лупан Н. // 

Еврейский  мир. – 2004. – май. – С. 6 
 
456. Рябовол Анна. «Скорботна свічка пам’яті святої» / Анна Рябовол // 

Трудівник Устинівщини. – 2016. – 30 січня. – С. 2 
Про годину пам’яті з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, 

яку підготували та провели Устинівська районна бібліотека для дорослих та 
районний музей історії. 

 
457. Ткачук Т. Зберігаймо історико-культурну спадщину / Т. Ткачук // 

Світловодськ вечірній. – 2006. – 23 листопада. – С. 8 
Директор Світловодського міського краєнавчого музею Ольга Аболмасова 

на запрошення благодійної організації «Єврейське відродження Галичини» взяла 
участь у науково-практичному семінарі «Збереження історико-культурної 
спадщини», що відбувся у Львові. О. Аболмасова виступила з повідомленням про 
художника Пінхаса Литвиновського, уродженця Новогеоргієвська. 

 
458. «Шалом» з України: Виставка дитячої творчості «Шалом» відкрилася 

в Кіровоградському художньо-меморіальному музеї О. Осмьоркіна // Народне 
слово. – 2002. – 16 квітня. – С. 3 

 
459. Яловецкий В. Еврейские школы начала ХХ века / В. Яловецкий // 

Елисаветградские ведомости. – 2004. – 30 января. – С. 1,4 
 
460. Яровая Л. Шолом, Кировоград! Народный ансамбль еврейского танца 

«Яхад» / Яровая Л. // Наша газета. – 2002. – 31 января. – С. 2 
 
 

 
2.4. Німці 

461. Із Європи – до свята // Народне слово. – 2016. – 14 січня. – С. 4 
Інформаційно насичена публікація про гуманітарну діяльність національних 
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німецьких центрів в Україні. 
 
462. Карпачева Е. Общество немцев: новый путь к возрождению / Е. 

Карпачева // Олександрійський тиждень. – 2011. – 25 серпня. – С. 3 
Вже 14 років працює в Олександрії громадська організація «Відродження» 

(Wiedergeburt) не лише для етнічних німців, але й для всіх, кому цікава німецька 
культура. 

 
463. Ніколаєвська С. Фестиваль збирає друзів / С. Ніколаєвська // Наше 

місто. – 2016. – 21 квітня. – С. 4 
Нещодавно в обласному театрі ім. М. Кропивницького відбувся перший 

Всеукраїнський регіональний фестиваль німецької культури «Україна – 
Німеччина. Діалог культур». 

 
464. Товариство німців «Відергебурд» в області // Народне слово. – 2013. – 

14 листопада. – С. 13 
Про соціокультурну та гуманітарну діяльність товариства на теренах 

області. 
 

 
 

2.5. Вірмени 
465. Біляєва О. Хачатрян Тігран: «Я – українець з вірменським корінням» / 

Олена Біляєва // Вперед. – 2014. – 7 жовтня. – С. 5 
 
466. Верстюк О. Кіровоградські вірмени матимуть свій храм / О. Верстюк 

// Вечірня газета. – 2010. – 26 лютого. – С. 6 
 
467. Візьміть участь у міжнародному фотоконкурсі // Народне слово. – 

2013. – 10 січня. – С. 5 
Умови та реквізити конкурсу, оголошеного Ресурсним центром ГУРТ 

(Україна) спільно з партнерськими організаціями з Вірменії. Конкурс відбувається 
в рамках проекту «Рівні можливості для національних меншин та вразливих груп 
у реалізації культурних прав: багатство через різноманіття» за фінансової 
підтримки програми «Культура» Східного партнерства. 

 
468. Вірменська громада встановить хачкар у театральному сквері // 

Городской курьер. – 2018. – 14 червня. – С. 4 
 
469. «Згоріли їхні храми. Мужчини їхні вбиті...» Геноцид вірмен в 

Османській імперії в 1915 році // Народне слово. – 2015. – 30 квітня. – С. 4 
До 100-річчя репресій проти вірмен, які визнані як геноцид 

Європарламентом та парламентами 20 країн, на Фортечних валах відбулась акція 
на вшанування пам'яті вірмен – жертв Османської імперії. 
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470. Казаріна О. У Кіровограді вірмени згадуватимуть своїх земляків – 
жертв геноциду / Олена Казаріна // Кіровоградська правда. – 2015. – 21 квітня. – 
С. 2 

Обласна спілка вірмен відзначить жалобною ходою пам'ять жертв геноциду 
1915 року, коли було масово знищено третину цілого народу. Анонсується 
встановлення пам'ятника у вигляді хачкара – хрестового каменю – на вшанування 
жертв геноциду та вшанування інших історичних подій. 

 
471. Куприненко К. Пам‘ятаю і вимагаю / К. Куприненко // Нова газета. – 

2015. – 23 квітня. – С. 11 
24 квітня в обласному центрі відбулася хода пам'яті, присвячена сотій 

річниці геноциду вірмен, яку провели представники вірменської громади 
Кіровоградщини та усі небайдужі жителі регіону. 

 
472. Кутулупенко О. У Кіровограді відкрито пам’ятний знак Хачкар / О. 

Кутулупенко // Вечірня газета. – 2015. – 18 вересня. – С. 12  
В обласному центрі з ініціативи Спілки вірмен України в Кіровоградській 

області відкрито пам'ятний знак Хачкар. 
 
473. Попович Л. Друг із привітаннями до мого дня народження розмістив 

один біл-борд. Запропонував ще одному, а той іншому і так дві сотні підтримали 
цю ідею... / Любов Попович // Кіровоградська правда. – 2016. – 17 червня. – С. 4 

 
474. Рябошапка О. В атаку веде Степанян : День партизанської слави / О. 

Рябошапка // Сільське життя. – 2012. – 19 вересня. – С. 4 
 
475. Хачатрян Т. Союз армян в Кировограде: с культурой и без политики / 

Тигран Хачатрян // Украина-Центр. – 2016. – 31 марта. – С. 4 
Впервые конференция всеукраинской организации Союза армян Украины 

прошла в Кировограде. Её результатом может стать создание межнационального 
культурного центра для представителей всех нацменьшинств, проживающих в 
Кировоградской области. 

 
476. Швець М. «Вірменський сценарій» в Україні . Актуально / М. Швець 

// Олександрійські Відомості. – 2010. – 3 червня. – С. 2 
Олександрію відвідав народний депутат України від фракції БЮТ В. 

Кальченко. Він провів прийом громадян із особистих питань, зустрівся з пресою. 
У ході брифінгу В. Кальченко навів цікаві паралелі російсько-українських та 
колишніх російсько-вірменських відносин. 

 
477. Юганова Т. Вірменсько-українське мереживо долі / Тетяна Юганова // 

Вісник Кіровоградщини. – 2018. – 8 листопада. – С. 4 
Про вірмен – учасників партизанського загону, що діяв на Знам’янщині. 
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2.6. Роми 
478. Бажан В. Николай Ильин : «Цыгане должны прочесть Пушкина» / В. 

Бажан // Молодіжне перехрестя. – 2008. – 28 лютого. – С. 11 
Книга, которую сегодня мы хотим представить нашим читателям, – из 

разряда особых. Почему? Сейчас все поймете. Это «Сказки А.С. Пушкина», 
переведенные на цыганский язык. 

 
479. Бажан Валентина. Унікальна книга / Валентина Бажан // Народне 

слово. – 2013. – 14 березня. – С. 10 
Переклад Миколи Ільїна на мову ромів «Євгенія Онєгіна» О.С. Пушкіна – це 

вікно в світ російської літератури для циганської молоді, – головна думка автора 
статті. 

 
480. Базилевський В. Циганський вітер : Поезія / В. Базилевський // Курєр 

Кривбасу. – 2006. – № 202 (вересень). – С. 88–101 
 
481. Барбанова Виктория. «По родству бродяжьей души...» / Виктория 

Барбанова // Украина-Центр. – 2014. – 4 декабря. – С. 11 
Солисты ансамбля «Ромэн» Юрий и Валента Коржовы устроили 

кировоградцам незабываемый цыганский вечер, на котором было всё: и 
зажигательные танцы, и надрывные цыганские романсы, и берущие за душу 
истории. 

 
482. Босько Володимир. Композитор Олександр Шусер: акомпаніатор 

Айседори Дункан, автор двох романсів на вірші Пушкіна / Володимир Босько // 
Народне слово. – 2015. – 7 січня. – С. 12 

Краєзнавча розвідка, поштовхом до якої послужила публікація в 
електронному міжнародному єврейському журналі «АЛЕФ», відкриває цікаві 
факти про творчі звязки видатних діячів культури . 

 
483. Коваленко Н. Закохані в циганську пісню і танець : Світ захоплень / Н. 

Коваленко // Зоря. – 2007. – 21 липня. – С. 4 
До колективу «Сингарелла» входять українські хлопці й дівчата, які 

вивчають культуру та мову ромів 
 
484. Корінь Антоніна. Земля красна людьми Землі / Антоніна Корінь // 

Первая городская газета. – 2018. – 24 мая. – С. 8 
Відома кіровоградська поетеса, публіцист, перекладач, член НСПУ 

Антоніна Корінь розповідає про історію міжнародного свята єднання в місті 
Новоукраїнці, яке було привячене 140-річчю визволення Болгарії від османців, а 
також Всесвітньому дню ромів, які там живуть. 

 
485. Костенко Світлана. Вогонь циганської душі / Світлана Костенко // 

Народне слово. – 2014. – № 55 (18 грудня). – С. 6 
Про концерт циганської родини Коржових на сцені обласної філармонії та 
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історію творчого колективу. 
 
486. Крупський В. Циганська доля / В. Крупський // Вечірня газета. – 2010. 

– 9 квітня. – С. 8 
 
487. Левочко В. Вартий називатися театром / В. Левочко // Народне слово. – 

2005. – 16 червня. – С. 3  
Вже вдруге бере участь на Міжнародному фестивалі етнічних колективів 

національних меншин у місті Мукачевому Кіровоградський народний ансамбль 
циганської пісні й танцю «Ягорі» під керівництвом Світлани Поправченко. 

 
488. Левочко В. Дорога довга, проте циганський вогник не погас / В. 

Левочко // Кіровоградська правда. – 2011. – 23 грудня. – С. 4 
Фоторепортаж про ювілений концерт народного ансамблю циганської пісні і 

танцю «Ягорі» у Будинку культури НВП «Радій». 
 
489. Левочко В. Циганська вольниця – на сцені філармонії / В. Левочко // 

Вечірня газета. – 2014. – 5 грудня. – С. 12 
 
490. Левочко В. Экстаз в миноре / В. Левочко // Ведомости. – 2005. – 15 

апреля. – С. 5  
Про ансамбль циганської пісні і танцю «Ягорі» та його солістку Світлану 

Поправченко. 
 
491. Надутенко Олена. Поезія Ліни Костенко залунала ромською! / Олена 

Надутенко // Первая городская газета. – 2018. – 6 декабря. – С. 10 
Про презентацію «Циганської музи» Ліни Костенко у перекладі знаного 

ромського поета Миколи Ільїна під назвою «Папуша», яка відбулася 26 листопада 
у бібліотеці ім. Д.І. Чижевського. 

 
492. Никитина Елена. Цыган, переводчик, писатель, поэт / Елена Никитина 

// Украина-Центр. – 2018. – 21 июня. – С. 13 
Статья-персоналия о цыганском поэте Николае Ильине, который возглавляет 

общество ромской интеллигенции в Кропивницком, а также от 
Благотворительного фонда «Чирикли» уполномочен работать с людьми, у которых 
есть проблемы – с паспортами, пропиской, пенсией, здоровьем. 

 
493. Романов Любомир. «Папуша» повертається до ромів / Любомир 

Романов // Народне слово. – 2018. – 6 грудня. – С. 8 
У відділі краєзнавства ОУНБ ім. Д. Чижевського відбулась презентація нової 

книги. Микола Ільїн переклав ромською «Циганську музу» Ліни Костенко. 
 
494. Романтика «Циганки Ази» на Кіровоградській сцені // 21-й канал. – 

2015. – 2 липня. – С. 3 
 
495. Рябоконь Анатолій. Іван Адам: «Роми – патріоти України!» / Анатолій 
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Рябоконь // Трудова слава. – 2013. – 9 листопада. – С. 1  
Про зустріч органів влади з керівником громадської організації «Конгрес 

ромів Кіровоградщини» І. Адамом, який розповів про діяльність організації, 
проблеми та плани на майбутнє. 

 
496. Цигани знають, до кого ходити! // Вечірня газета. – 2007. – 3 серпня. – 

С. 2  
Минулої неділі працівники торгівлі відзначили своє професійне свято. А 

напередодні кращих представників торговельної галузі вшанували в 
Кіровоградській міській раді. 

 
497. «Цигани» з Червоної Греблі // Гайворонський курєр. – 2016. – 16 

січня. – С. 3  
Про збереження традицій новорічного обряду «Цигани» на свято 

«Маланки» в селі Червона Гребля Чечельницького району Вінницької області. 
 
498. Шаповалова Т. Місцеві цигани збагачують свій духовний світ / Т. 

Шаповалова // Світловодськ вечірній. – 2014. – 18 вересня. – С. 8 
 
 
 
 

ІІІ. Тиждень національних культур 
499. Багато націй є на світі, але ми всі – одна сім'я // Вісник 

Голованівщини. – 2013. 9 листопада. – С. 2 
Про відкриття тижня національних культур та відповідно організовану 

книжкову виставку і виставку кулінарних страв. 
 
500. Бажан Валентина. Національні складові Кіровоградщини / Валентина 

Бажан // Народне слово. – 2014. – № 55 (18 грудня). – С. 16 
Фотозвіт про фестиваль національних культур «Степова веселка» з 

коментарями. Йдеться про всі заходи згідно програми фестивалю, про 
організаторів, учасників, виступи творчих колективів, відгуки влади і громади. Є 
фото виступу аматорського колективу «Отрада» всеукраїнської ГО «Руський рух 
України» у відділі краєзнавства ОУНБ ім. Д.І. Чижевського. 

 
501. Бажан В. «Русская гостинная» – для всех: Неделя национальных 

культур на Кировоградщине / В. Бажан // Ведомости. – 2002. – 28 июня. – С. 2 
 
502. Березина О. Радуга степного края / О. Березина // Украина-Центр. – 

2010. – 25 ноября. – С. 23 
Про традиційний Тиждень національних культур «Степова веселка», який 

завершився у Вільшанці. 
 
503. Гідний фініш // Зорі над Синюхою. – 2017. – 28 січня. – С. 2 
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Про участь членів Вільшанського об'єднання болгар «Нашите хора» у 
фольклорному фестивалі національних меншин у м. Первомайськ. 

 
504. Гурина Л. Русский Елисаветград / Л. Гурина // Молодіжне перехрестя. 

– 2008. – 4 грудня. – С. 11 
Традиційно першого тижня листопада, раз у два роки, проводиться 

фестиваль національних меншин «Степова веселка». В бібліотеці ім. Д. 
Чижевського на зустрічі, яку провела організація Русского движения України, 
мова йшла про історію Єлисаветграда. 

 
505. До тижня національних культур // Фаворит. – 2003. – 20 листопада. – 

С. 9 
До тижня культур національних меншин – розповіді про українців 

російського, молдавського, єврейського, болгарського, вірменського та ін. 
походжень, які бережуть рідну мову, танець, пісню. 

 
506. Єдина родина в центрі України // Новгородківські вісті. – 2018. – 11 

травня. – С. 2 
 
507. Єдина родина у центрі України // Слово і час. – 2013. – 9 листопада. – 

С. 1 
Підсумки районного фестивалю національних культур.  
 
508. Здір Л. На часі – Тиждень національних культур / Л. Здір // Народне 

слово. – 2003. – 7 жовтня. – С. 3 
 
509. Здір Л. Свято багатонаціональної кіровоградської родини / Л. Здір // 

Народне слово. – 2004. – 18 листопада. – С. 1,3 
Докладний звіт про хід фестивалю національних культур. 
 
510. Качур Євгенія. Багатонаціональна Кіровоградщина / Євгенія Качур, 

Катерина Зозуля // Народне слово. – 2012. – 29 листопада. – С. 13 
 
511. Козирська Н. «Нехай народи в злагоді живуть!» / Н. Козирська // Зоря. 

– 2008. – 1 листопада. – С. 7 
За підсумками районного фестивалю національних культур. 
 
512. Колеснік Дмитрій. З історії обласного центру / Дмитрій Колеснік // 

Народне слово. – 2013. – 14 листопада. – С. 13 
Інформація про захід, проведений в рамках Тижня національних культур 

Руським рухом України. 
 
513. Куманський Б. Листопад порадував «Степовою веселкою» / Б. 

Куманський // Народне слово. – 2008. – 6 листопада. – С. 1 
 
514. Левінська Т. Сила – у багатоманітності / Т. Левінська // Кіровоградська 
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правда. – 2013. – 21 травня. – С. 6 
 
515. Левочко В. А в «Степовій веселці» – 98 відтінків! / В. Левочко // 

Кіровоградська правда. – 2010. – 23 листопада. – С. 8 
 
516. Левочко В. Наша сила – наша дружба / В. Левочко // Ведомости Плюс. 

– 2010. – 17 декабря. – С. 7 
Про заходи, що відбувалися на Кіровоградщині під час тижня культур 

національних меншин «Степова веселка». 
 
517. Левочко В. Русский след степной Эллады / В. Левочко // Ведомости 

Плюс. – 2008. – 14 ноября. – С. 8 
Фестивалем російської культури називає автор статті фестиваль 

національних меншин «Степова веселка», організований Центром народної 
творчості за підтримки управління культури та туризму області. 

 
518. Макей Л. Багатонаціональна «Степова веселка» / Л. Макей // Народне 

слово. – 2010. – 23 листопада. – С. 4 
 
519. Макей Л. Запрошує «Степова веселка» / Л. Макей // Народне слово. – 

2010. – 16 листопада. – С. 8 
 
520. На базі районної бібліотеки... : З міст і районів // Народне слово. – 

2013. – 14 листопада. – С. 5 
Коротке повідомлення про Тиждень національних культур та основні 

заходи Тижня. 
 
521. Осадчий С. Не ставлячи собі кордонів / Сергій Осадчий // Зорі над 

Синюхою. – 2015. – 17 січня. – С. 2 ; Зорі над Синюхою. – 2015. – 24 січня. – С. 3 ; 
Зорі над Синюхою. – 2015. – 31 січня. – С. 4 

Про обласний тиждень національних культур «Степова веселка», який 
пройшов в ОЮБ ім. Бойченка та історію переселення болгар на Вільшанщину. 
Про виступ голови Кіровоградської обласної громадської організації «Об'єднання 
болгар «Нашите хора» С. Осадчого на Обласному тиждні національних культур. 

 
522. Панченко Н. Святкували дружно / Н. Панченко // Народне слово. – 

2013. – 14 листопада. – С. 13 
Святковий концерт, що представляв культуру національностей краю, 

підготовлений Олександрійським Центром дитячої та юнацької творчості, 
завершився розгортанням парасольки дружби. 

 
523. Романов Олексій. Тиждень національних меншин в області / Олексій 

Романов // Народне слово. – 2013. – 14 листопада. – С. 13 
Заходи, що відбулись в області на Тижні національних культур, у т.ч. 

круглий стіл «Багатонаціональна Кіровоградщина – край толерантності та 
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міжнаціонального миру» та літературно-музична програма до Дня Незалежності 
Польщі в Польському культурному центрі на базі ОУНБ ім. Д.І. Чижевського. 

 
524. Роми на сцену! // Вечірня газета. – 2004. – 8 жовтня. – С. 1 
У листопаді в Кіровограді відбудеться фестиваль ромської пісні і танцю. 
 
525. Село моє, для мене ти – єдине // Новгородківські вісті. – 2003. – 12 

грудня. – С. 3 
 
526. Тиждень національних культур / 21-й канал. – 2010. – 25 листопада. – 

С. 2  
 
527. У Калинівській бібліотеці... // Народне слово. – 2013. – 14 листопада. – 

С. 5 
Коротка інформація про відкриття тижня національних меншин в бібліотеці. 
 
528. Унікальна фотовиставка «Культурна спадщина вірмен України» лише 

тиждень в Кіровограді // Первая городская газета. – 2016. – 10 марта. – С. 10 
10 березня 2016 року в обласній бібліотеці ім. Д. Чижевського відкрилася 

фотовиставка, присвячена багатовіковій історії та культурі вірмен України. 
Виставка організована Спілкою вірмен України у Кіровоградській області з 
нагоди 400-річчя початку вірменського книгодрукування. 

 
529. У районній бібліотеці розгорнуто виставку... : З міст і районів // 

Народне слово. – 2013. – 14 листопада. – С. 5 
Коротка інформація про відкриття виставки «Поважаємо культуру усіх 

національностей». 
 
530. Усі різні – всі унікальні – всі рівні. Інші, але не чужі // Вперед. – 2013. 

– 9 листопада. – С. 2 
У День єдності, 4 листопада, у відділі культури стартував тиждень 

національних культур «Єдина родина в центрі України». В районній бібліотеці 
для дорослих спільно з районним Будинком культури було відкрито виставку 
національних костюмів «Національне суцвіття краю». 

 
531. Фестиваль національних культур // Вечірня газета. – 2004. – 19 

листопада. – С. 9 
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IV. Web-ресурси 
532. «Архіпелаг дружби» презентували у Кропивницькому [Електронний 

ресурс] // «Міська рада міста Кропивницького»: [сайт]. – Текст. і фото дані. – 
Режим доступу: http://www.kr–rada.gov.ua/news/arhipelag–druzhbi–prezentuvali–u–
kropivnitskomu.html – Назва з екрана. – Дата звернення: 24.07.2019 

У літературно-меморіальному музеї І.К. Карпенка-Карого відбулася 
презентація книги «Архіпелаг дружби», до якої увійшли збірники творів двох 
знаних письменників: українки Антоніни Корінь («Сонячна гойдалка») та 
болгарина Володимира Стафідова («Болгарская лоза»). 

 
533. Багатонаціональна Кіровоградщина [Електронний ресурс] // 

«Маловисківський районний бібліотечно-інформаційний центр»: [сайт]. – Текст. і 
фото дані. – Режим доступу: http://mvlib.blogspot.com/2014/12/blog–post_6.html – 
Назва з екрана. – Дата звернення: 24.07.2019 

Про засідання круглого столу «Багатонаціональна Кіровоградщина – край 
толерантності та міжнаціонального миру». 

 
534. Багатонаціональна Кіровоградщина – край толерантності та 

міжнаціонального миру [Електронний ресурс] // «Канал YouTube»: [сайт]. – 
Текст. і відео дані. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mthtia7RDpk – Назва з екрана. – Дата 
звернення: 24.07.2019 

 
535. Болгарська троянда [Електронний ресурс] // «Утренний город»: [сайт]. 

– Текст. і фото дані. – Режим доступу: http://www.ugorod.kr.ua/articles/bolgaria.html 
– Назва з екрана. – Дата звернення: 24.07.2019  

 
536. В Кропивницком прошел фестиваль межкультурного диалога «Единая 

семья в центре Украины» [Електронний ресурс] // «Фонд Армянская 
инициатива»: [сайт]. – Текст. і фото дані. – Режим доступу: 
https://fai.com.ua/2017/10/27/в-кропивницком-прошел-фестиваль-меж/ – Назва з 
екрана. – Дата звернення: 24.07.2019  

В помещении Кировоградского областного центра детского и юношеского 
творчества прошёл фестиваль межкультурного диалога «Единая семья в центре 
Украины». 

 
537. Відкриття інформаційного стенду книг вірменської культури, а також 

інформаційних матеріалів про діяльність громадської організації Спілки вірменів 
України в Кіровоградській області [Електронний ресурс] // «ОУНБ ім. Д.І. 
Чижевського»: [сайт]. – Текст. і фото дані. – Режим доступу: 
http://library.kr.ua/novini/2015/virmen.html – Назва з екрана. – Дата звернення: 
24.07.2019 

 
538. Громадські організації національних меншин області виступають за 

створення спільного меморіалу пам'яті загиблих через національну приналежність 

http://library.kr.ua/bibliograph/shepel.html#__RefHeading___Toc493518392
http://www.kr-rada.gov.ua/news/arhipelag-druzhbi-prezentuvali-u-kropivnitskomu.html
http://www.kr-rada.gov.ua/news/arhipelag-druzhbi-prezentuvali-u-kropivnitskomu.html
http://mvlib.blogspot.com/2014/12/blog-post_6.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mthtia7RDpk
http://www.ugorod.kr.ua/articles/bolgaria.html
https://fai.com.ua/2017/10/27/%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B6/
http://library.kr.ua/novini/2015/virmen.html
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[Електронний ресурс] // «Кіровоградська обласна державна адміністрація»: [сайт]. 
– Текст. і фото дані. – Режим доступу: http://www.kr–
admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2016/15041602.html – Назва з екрана. – Дата 
звернення: 24.07.2019 

 
539. До обласної бібліотеки передадуть книгу репортажів про національні 

меншини в Україні [Електронний ресурс] // «Гречка»: [сайт]. – Текст. і фото дані. 
– Режим доступу: https://gre4ka.info/kultura/49155–do–oblasnoi–biblioteky–
peredadut–knyhu–reportazhiv–pro–natsionalni–menshyny–v–ukraini – Назва з екрана. 
– Дата звернення: 24.07.2019 

 
540. І Всеукраїнська учнівська олімпіада з мов і літератур національних 

меншин – відбулась! [Електронний ресурс] // «Міністерство освіти і науки 
України» [сайт]. – Текст. і фото дані. – Режим доступу: 
https://mon.gov.ua/ua/news/usi–novivni–novini–2015–04–01–i–vseukrayinska–
uchnivska–olimpiada–z–mov–i–literatur–naczionalnix–menshin–%E2%80%93–
vidbulas. – Назва з екрана. – Дата звернення: 31.07.2019 

 
541. Кіровоградська делегація від обласної організації об’єднання болгар 

«НАШИТЕ ХОРА» взяла участь в спільній програмі Болгарської держави з 
підтримки болгарської діаспори за кордоном [Електронний ресурс] // «Бест 
Маркетинг» [сайт]. – Текст. і фото дані. – Режим доступу: http://best–
m.info/gromada–kr/news/120701.php. – Назва з екрана. – Дата звернення: 
31.07.2019  

 
542. Делегація з Кропивницького подолала майже 600 кілометрів, щоб у 

День слов’янської мови та писемності станцювати старовинний болгарський 
танець хоро на головній площі Болграда. 

 
543. Кіровоградська міська рада – відбулося засідання круглого столу 

щодо захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної 
меншини [Електронний ресурс] // «Ромський жіночий фонд ЧІРІКЛІ» [сайт]. – 
Текст. і фото дані. – Режим доступу: 
http://www.chirikli.com.ua/index.php/ua/novini/item/33–kirovohradska–miska–rada–
vidbulosia–zasidannia–kruhloho–stolu–shchodo–zakhystu–ta–intehratsii–v–ukrainske–
suspilstvo–romskoi–natsionalnoi–menshyny. – Назва з екрана. – Дата звернення: 
31.07.2019 

 
544. Кіровоградська облрада продовжує підтримувати національні 

меншини [Електронний ресурс] // «Zlatopil» [сайт]. – Текст. і фото дані. – Режим 
доступу: https://zlatopil.com/all–news/19601–kirovohradska–oblrada–prodovzhuie–
pidtrymuvaty–natsionalni–menshyny. – Назва з екрана. – Дата звернення: 31.07.2019 

 
545. Кіровоградщина – край толерантності та міжнаціонального миру 

[Електронний ресурс] // «Кіровоградська обласна державна адміністрація» [сайт]. 

http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2016/15041602.html
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2016/15041602.html
https://gre4ka.info/kultura/49155-do-oblasnoi-biblioteky-peredadut-knyhu-reportazhiv-pro-natsionalni-menshyny-v-ukraini
https://gre4ka.info/kultura/49155-do-oblasnoi-biblioteky-peredadut-knyhu-reportazhiv-pro-natsionalni-menshyny-v-ukraini
https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2015-04-01-i-vseukrayinska-uchnivska-olimpiada-z-mov-i-literatur-naczionalnix-menshin-%E2%80%93-vidbulas
https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2015-04-01-i-vseukrayinska-uchnivska-olimpiada-z-mov-i-literatur-naczionalnix-menshin-%E2%80%93-vidbulas
https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2015-04-01-i-vseukrayinska-uchnivska-olimpiada-z-mov-i-literatur-naczionalnix-menshin-%E2%80%93-vidbulas
http://best-m.info/gromada-kr/news/120701.php
http://best-m.info/gromada-kr/news/120701.php
http://www.chirikli.com.ua/index.php/ua/novini/item/33-kirovohradska-miska-rada-vidbulosia-zasidannia-kruhloho-stolu-shchodo-zakhystu-ta-intehratsii-v-ukrainske-suspilstvo-romskoi-natsionalnoi-menshyny
http://www.chirikli.com.ua/index.php/ua/novini/item/33-kirovohradska-miska-rada-vidbulosia-zasidannia-kruhloho-stolu-shchodo-zakhystu-ta-intehratsii-v-ukrainske-suspilstvo-romskoi-natsionalnoi-menshyny
http://www.chirikli.com.ua/index.php/ua/novini/item/33-kirovohradska-miska-rada-vidbulosia-zasidannia-kruhloho-stolu-shchodo-zakhystu-ta-intehratsii-v-ukrainske-suspilstvo-romskoi-natsionalnoi-menshyny
https://zlatopil.com/all-news/19601-kirovohradska-oblrada-prodovzhuie-pidtrymuvaty-natsionalni-menshyny
https://zlatopil.com/all-news/19601-kirovohradska-oblrada-prodovzhuie-pidtrymuvaty-natsionalni-menshyny
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– Текст. і фото дані. – Режим доступу: http://www.kr–
admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2013/16051302.html. – Назва з екрана. – Дата 
звернення: 31.07.2019 

 
546. Кіровоградщина: національні меншини хочуть отримати у власність 

колишній Будинок вчителя [Електронний ресурс] // «Акула» [сайт]. – Текст. і 
фото дані. – Режим доступу: http://akulamedia.com/kirovogradschina–natsionalni–
menshini–hochut–otrimati–u–vlasnist–kolishnii–budinok–vchitelja–foto. – Назва з 
екрана. – Дата звернення: 31.07.2019 

 
547. Кіровоградщина: Як міжкультурний діалог єднає друзів з усієї області 

[Електронний ресурс] // «Утренний город» [сайт]. – Текст. і фото дані. – Режим 
доступу: https://www.ugorod.kr.ua/news/2018–10–22–67228.html. – Назва з екрана. – 
Дата звернення: 31.07.2019 

 
548. Ломака О. Етнічні процеси на Кіровоградщині в ІІ половині ХХ ст. 

(історіографія проблеми) [Електронний ресурс] // Науковий вісник МНУ ім. В. 
Сухомлинського. – Випуск 3.38 (110). Історичні науки. – Текст. – Режим доступу: 
http://mdu.edu.ua/wp–content/uploads/2015/03/284.pdf. – Назва з екрана. – Дата 
звернення: 31.07.2019 

 
549. Ломака О. Розвиток етносоціальних процесів в Кіровоградській 

області у 1959-1989 роках [Електронний ресурс] // О. Ломака // Етнічна історія 
народів Європи. – 2011. – Вип. 36. – С. 91–97. – Текст. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2011_36_18. – Назва з екрана. – Дата звернення: 
31.07.2019 

 
550. На Кіровоградщині команда юстиції надала правову допомогу 

представникам ромської національності [Електронний ресурс] // «Головне 
територіальне управління юстиції у Кіровоградській області» [сайт]. – Текст. і 
фото дані. – Режим доступу: https://krjust.gov.ua/news/ID_na–kirovogradshini–
komanda–usticiyi–nadala––pravovu–dopomogu–predstavnikam–romskoyi–
nacionalnosti.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 31.07.2019 

 
551. На Кіровоградщині триває фестиваль національних меншин 

[Електронний ресурс] // «Р.К.С.» [сайт]. – Текст. і фото дані. – Режим доступу: 
http://kirovograd.rks.kr.ua/daily/kirovograd/2008/11/4/stepova–veselka/. – Назва з 
екрана. – Дата звернення: 31.07.2019 

 
552. Населення Кропивницького [Електронний ресурс] // «Вікіпедія» 

[сайт]. – Текст. і фото дані. – Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%
B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%
D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%
BE. – Назва з екрана. – Дата звернення: 31.07.2019 

http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2013/16051302.html
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2013/16051302.html
http://akulamedia.com/kirovogradschina-natsionalni-menshini-hochut-otrimati-u-vlasnist-kolishnii-budinok-vchitelja-foto
http://akulamedia.com/kirovogradschina-natsionalni-menshini-hochut-otrimati-u-vlasnist-kolishnii-budinok-vchitelja-foto
https://www.ugorod.kr.ua/news/2018-10-22-67228.html
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/284.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2011_36_18
https://krjust.gov.ua/news/ID_na-kirovogradshini-komanda-usticiyi-nadala--pravovu-dopomogu-predstavnikam-romskoyi-nacionalnosti.html
https://krjust.gov.ua/news/ID_na-kirovogradshini-komanda-usticiyi-nadala--pravovu-dopomogu-predstavnikam-romskoyi-nacionalnosti.html
https://krjust.gov.ua/news/ID_na-kirovogradshini-komanda-usticiyi-nadala--pravovu-dopomogu-predstavnikam-romskoyi-nacionalnosti.html
http://kirovograd.rks.kr.ua/daily/kirovograd/2008/11/4/stepova-veselka/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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553. Національно-культурний розвиток Кіровоградщини: різні мови, 

спільна батьківщина (комікси) [Електронний ресурс] // «Утренний город» [сайт]. – 
Текст. і фото дані. – Режим доступу: https://www.ugorod.kr.ua/news/2018–07–10–
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