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Від укладачів
Четвертий випуск біобібліографічного покажчика серії "Дослідники
Рівненського краю" віддзеркалює багаторічну працю на ниві літературномистецького краєзнавства, а також музично-педагогічну та поетичну творчість
Богдана Йосиповича Столярчука.
Богдан Столярчук належить до краєзнавців, які досліджують ті галузі, в яких
самі є справжніми професіоналами. Тому в його книгах, публікаціях, в наукових
збірниках та в періодичних виданнях присутні і енциклопедична точність, і
глибина аналізу, і щирість та ліризм почуттів. Твори Б. Столярчука пройняті
глибокою шаною до діяльності як своїх колег, так і непересічних митців
Рівненщини минулих часів.
Столярчук Б. є одним із найактивніших членів Рівненського обласного
краєзнавчого товариства Всеукраїнської спілки краєзнавців, є її почесним членом,
лауреатом регіональної краєзнавчої премії "За відродження Волині".
"Творчим колективом в одній особі" називають Б. Столярчука журналісти.
Він успішно реалізує своє покликання музиканта і педагога, будучи керівником
кількох музичних колективів, виступає як музичний та літературний критик,
редактор, рецензент, пише ліричні вірші.
Богдан Столярчук – доцент кафедри музичного фольклору Інституту
мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, викладач
Рівненської дитячої музичної школи № 1 ім. М.В. Лисенка.
Він автор понад 55 музикознавчих, краєзнавчих та поетичних збірок. Богдан
Столярчук є членом п’яти творчих спілок України, лауреатом кількох краєзнавчих
та літературно-мистецьких премій.
Впродовж багатьох років він активно співпрацює з Рівненською державною
обласною бібліотекою як консультант з питань мистецтва, а також надає допомогу
і бере безпосередню участь у проведенні масових заходів, дарує бібліотеці свої
книги.
Самодостатня людина, Б. Столярчук має потужний науковий та творчий
потенціал, знаходиться в постійному пошуку.
Біобібліографічний покажчик підготовлено до 60-річчя з дня його
народження.
У посібнику відображені документи (книги, статті із збірників, журналів,
газет, ноти), які були опубліковані в 1976-2007 роках.
Відбір завершено 1 червня 2007 року.
Документи, вміщені в покажчику, переглянуті укладачами de viso. Вони
знаходяться у фондах Рівненської державної обласної бібліотеки та приватній
бібліотеці Б. Столярчука (позначені сиглою 1).
Богдан Столярчук публікував свої матеріали під декількома псевдонімами:
Усачук Б. (позначено в покажчику*), Богданов С. (* *), Богданів С. (* * *),
Богданівський М. (* * * *), Столярчук–Попенко Б. (* * * * *), Богданівський–
Столярчук М. (* * * * * *), Богданов М. (* * * * * * *), Столяр Б. (* * * * * * * *).
Покажчик складається з таких розділів:
Від укладачів
Слово про ювіляра
Шморгун Є. Від "Провесені" до зеніту літа
Каневська Г. Я неспокій стрічати буду
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Пащук І. Уподобання Богдана Столярчука
Карабович Т. В сторону Холмщини та Підляшшя: про літературознавчі
дослідження Богдана Столярчука
Основні дати життя і діяльності
Мистецтвознавчі та народознавчі праці
Окремо видані твори
Навчальні посібники та методичні рекомендації
Публікації в збірниках, альманахах
Публікації в періодичних виданнях
Поетичні твори
Окремо видані твори
Публікації в збірника та періодичних виданнях
Упорядкування. Редагування.
Рецензії та відгуки на книги та театральні вистави
Література про життя та творчість
Рецензії та відгуки на книги Б. Столярчука
Бібліографія праць Б. Столярчука
Іменний покажчик
Список переглянутих періодичних видань
Фотоілюстрації
В середині розділів документи розташовані в хронології їх публікацій, в
межах року – за алфавітом прізвищ авторів або назв творів.
Покажчик містить довідкові анотації.
Бібліографічний опис здійснено згідно ГОСТу 7.1–84 "Библиографическое
описание документа".
В описі використано скорочення слів згідно ДСТУ 3582-97 "Скорочення
слів в українській мові у бібліографічному описі".
Допоміжний апарат складається з іменного покажчика та списку
переглянутих періодичних видань.
Покажчик містить фотографії, копії документів, деякі з них друкуються
вперше.
Посібник адресований науковцям, викладачам, студентам, краєзнавцям, а
також всім, хто цікавиться рідним краєм та творчістю Богдана Столярчука.
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Від "Провесені" до зеніту літа
Нині вже мало хто й пригадує, що на початку сімдесятих минулого століття
в Рівному при редакції обласної газети „Червоний прапор” діяв клуб творчої
молоді "Провесінь". Мені ж особисто він дуже пам’ятний. І не тільки тому, що той
клуб певною мірою був моїм власним творінням, про яке я мріяв ще зі
студентських років. А, насамперед, тому, що в "Провесені" вперше на Рівненщині
об’єдналися по-справжньому творчо обдаровані молоді люди – літератори,
музиканти, фольклористи, художники. Із імен отих двох-трьох десятків членів
клубу, які тоді амбітно заявили про себе, деякі нині досить відомі у творчих колах:
Микола та Юрій Берези, Люба та Микола Пшеничні, Микола Тимчак і Микола
Ужвін, Олесь Ундір і Мирослав Борецький, Тетяна Липчук і Діана Трофимчук,
Олександр Берестяний і ... Так і кортить назвати ще з десяток імен – дуже вже
толковими і творчими людьми стали практично усі учасники "Провесені". Хоч
збігло відтоді понад тридцять років, я їх усіх пам’ятаю і шаную.
Та один початкуючий тоді музикант, поет і краєзнавець, відгукнувшись на
газетне оголошення, увечері першим прийшов на засідання творчого клубу.
Скромно сів у куточку і мовчки чекав, поки збереться гурт молодого, переважно
студентського люду. А як згодом почали знайомитися, відрекомендувався:
– Артист оркестру Богдан Столярчук.
Відтоді ми і знайомі. Забулися вже перипетії наших спільних клубних
дискусій, обговорення добірок творів, що їх час від часу вміщувала газета,
суперечки щодо художньої якості написаного і багато іншого. Але пам’ятається
головне: в Богдана постійно яскріла жага дії, він активно шукав свого місця у
творчості і в житті. Був серйозний і відповідальний. А працьовитість мав – стачило
б на трьох!
Можливо, Богдан Столярчук прийшов би до своїх книжок на добрих півтора
десятка літ раніше, ніж це сталося насправді. З його працьовитістю та молодим
завзяттям – гори б вернути! Але часи були такі, що аж ніяк не сприяли творчості.
За особистим розпорядженням тодішнього редактора газети Холявчука наш клуб
"Провесінь" через пару літ припинив своє існування. Здогадуюся, що не обійшлося
без вказівки недремних "компетентних органів", які страхувалися від появи
інакомислячих.
Творча ж сила, як джерело, невпинно пульсувала в Богдановій душі,
шукаючи виходу. І при першій же нагоді вихлюпнулася книжками віршів,
наукових розробок та краєзнавчих досліджень і нарисів. І мені приємно, що однією
з перших книг, які побачили світ у видавництві "Азалія" нашої рівненської
письменницької організації, стала збірка інтимної лірики Богдана Столярчука
"Зірка долоні". Саме вона, на мою думку, є для автора першою вагомою віхою на
його літературній стежці. Бо хоч перед нею вже були видруковані Столярчукові
збірки "Причастя" та "Полісся моє голубе" (у співавторстві), та своїм художнім
рівнем "Зірка долоні" вигідно вирізняється. А ще приємно, що на подарованому
мені авторському примірникові читаю напис: "Винуватцеві виходу цієї книжки..."
Коли ще через рік у "Азалії" я видавав книжку талановитих віршів та пісень
"Вода з-під каменя" священика Христофора Блонського, то запропонував Богданові
Столярчуку взятися за музичне упорядкування пісенних творів. Богдан (тоді
завідувач кафедри фольклору та народного співу Рівненського інституту культури)
з ентузіазмом узявся за справу. Його захопила щира, піднесена і водночас сувора
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повстанська муза Х. Блонського. Тож у передслові до пісень повстанця–священика
він із непідробленим пафосом проголошує: "Сьогодні гортається нова сторінка
музичного життя Рівненщини, бо ми відкриваємо автора, який заслуговує, щоб
його музика звучала в концертних залах, церквах, студентських аудиторіях". І
роботу з підготовки видання книжки було завершено в найстисліші терміни.
Здатність оцінити мистецтво іншого (і не тільки літературне та музичне),
пройнятися ним і порадіти за чиїсь творчі здобутки – це так характерно для
Богдана Столярчука! Така своєрідність вдачі сприяла Богданові у створені цілої
серії книг про митців Рівненщини. А разом з тим привела до найвагомішого його
творчого здобутку – створення енциклопедичного довідника "Митці Рівненщини"
(Рівне: Ліста, 1997). Ця робота переконливо підтвердила право Б. Столярчука
називатися правофланговим серед краєзнавців області. Саме за книги про митців
Столярчукові було присуджено обласну літературно-мистецьку премію імені
Бориса Тена.
Шлях від "Провесені" до зеніту свого творчого літа Богдан Столярчук
пройшов гідно, зібравши завидний літературний ужинок. Хай же йому ваговито
кладуться снопи і на другу копу!
Євген Шморгун, письменник
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Я неспокій стрічати буду
Свого часу І. Кант ставив питання, яким треба бути, щоб бути людиною?
Вчений приходить до висновку, що немає людськості там, де немає
індивідуальності. Здатність людського індивіда обирати потенційно можливі
способи буття, прокладати нові горизонти обумовлюють культурну реальність,
певне смислове поле духовності суспільства.
Завдяки творчим надбанням яскравих індивідуальностей кожний народ
передає і регенерує свої духовні набутки, зберігає власну оригінальність й
неповторність.
На Рівненщині й поза її межами добре відомий Богдан Йосипович
Столярчук. Оприсутнений у ньому культурний світ віддзеркалює постійний
творчий пошук, горіння духу непересічної індивідуальності.
Плідна й самовіддана праця Б. Столярчука на ниві національної культури
розгорталася декількома векторами: він знаний як музикант, поет, педагог,
науковець, невтомний краєзнавець і фольклорист.
Багатовимірність видів і способів реалізації творчої індивідуальності Б.
Столярчука, його саморозкриваючі інтенції виявляє творчий шлях цього
подвижника культурного життя, людини широких духовних інтересів.
У біографічному довіднику родоводу Столярчуків із Гощанського району
Рівненської області його автор Б. Столярчук пише: "Хотілося б , щоб кожна
людина знала своє родовинне коріння, звідки походять її ще далекі пращури, хто є
зачинателями і був продовжувачем, чим вони прославилися на життєвих дорогах".
Досліджувати свої родинні витоки Б. Столярчук почав уже маючи значний
духовний досвід.
З 1978 року Б. Столярчук працює викладачем дитячої музичної школи № 1
ім. М.В. Лисенка у Рівному, де заснував клас гри на контрабасі. Це самий великий
та низький за звучанням струнно-смичковий інструмент. Він може бути солюючим
інструментом, але частіше контрабас входить у склад оркестру або ансамблю. Щоб
прищепити дітям любов до не зовсім популярного інструменту, Б. Столярчук
створює власну методику викладання і видає перший в Україні дитячий посібник
гри на контрабасі. Цей збірник "Контрабас 1-2 класи. Навчальний репертуар для
дитячих музичних шкіл" побудований на народних мелодіях та творах
композиторів-класиків. На думку В. Бєлякова, колишнього викладача Київської
консерваторії ім. П. І. Чайковського, посібник "ставить ціль дати педагогу класу
контрабаса дитячих музичних шкіл щоденний навчальний матеріал для роботи з
учнями. Навчальний посібник такого плану економить час викладача в пошуках і
підбору інструментального матеріалу, і орієнтує учня на розвиток музичного
мислення і художнього смаку…". Для учнів музичної школи переконливим
аргументом на честь певної ідеї є власний приклад викладача. Б. Столярчук
регулярно виступав і виступає як контрабасист з сольними концертами або бере
участь у концертах інструментальної музики. Євген Шморгун в рецензії
"Довірливий голос контрабаса" від 28 грудня 1985 року у газеті "Зміна" ділиться
своїми враженнями від одного з таких виступів Б. Столярчука: "Контрабасист
представив широку концертну програму, в якій звучали твори Й.С. Баха, К.
Диттерсдорфа, М. Лисенка, М. Дремлюги. … Мелодії, зринаючи під віртуозним
смичком музиканта, чарували слух, промовляли до душі. Фактично, це був перший
концерт такого плану на Рівненщині".
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У 1992 році Б. Столярчук видрукував довідник "Контрабасисти України",
який містить біографічні довідки майже до 400 діячів мистецтва, що так чи інакше
пов’язали своє життя з контрабасом. Це перша така спроба систематизувати
розповідь при цих фахівців, і, либонь, не лише в Україні, а й в усіх державах СНД.
З того ж таки року й до цього часу музикант проводить щорічні традиційні вечори
контрабасової музики, де концертують його учні з музичної школи, вихованці
музичного училища та студенти Інституту мистецтв РДГУ.
Творча індивідуальність Б. Столярчука набуває інших смислових
координатів у Рівненському інституті культури (нині Інституті мистецтв
Рівненського державного гуманітарного університету), де він з 1993 по 1996 рр.
завідував кафедрою фольклору на народного співу. Основою культурологічної місії
Б. Столярчука стає прагнення усунути прогалини в інтелектуальній історії
Полісько-волинської землі, поповнити панораму нашої духовності незнаними
фактами, свідченнями з історії культури. Його нариси про митців рідного краю "З
дзвінкого джерела", "Мелодії душі", бібліографічний довідник "Фольклористи
Рівненщини" схвально зустріла критика.
Швидко змінюються часи. Та в пам’яті народу здавна зберігаються імена тих
земляків і невтомних людей, хто, не рахуючись з власним дорогоцінним часом,
сповна віддавався вивченню усієї палітри батьківської землі або й сьогодні не
жаліє своїх сил і уміння для цієї вдячної справи – фіксації, збереження і поширення
не тільки правдивості про певні історичні події широкого масштабу, а й так би
мовити, місцевого значення, а ще – традицій, звичаїв, щедрого багатства
невичерпної народної душі у всіх її життєвих проявах. Саме таких ентузіастів з
великою любов’ю й називають краєзнавцями чи за фаховими зацікавленнями – і
етнографами, і фольклористами, і знавцями народних промислів… так писав Іван
Пашук про Б. Столярчука до його довідника "Фольклористи Рівненщини".
Значний резонанс викликав енциклопедичний довідник Б. Столярчука
"Митці Рівненщини" – перше видання про митців, чиї життєві і творчі шляхи
реалізувалися на Поліссі й залишили слід у культурі Рівненщини. О. Кушнірук
вважає, що ця книга Б. Столярчука "… високоякісний внесок у справу збереження
культурної спадщини України, а молодечий запал, невтомність, подвижництво
його автора – викликає глибоку повагу".
Весною 2007 року святкував свій 25-річний ювілей ансамбль камерної
музики викладачів першої Рівненської музичної школи ім. М.В. Лисенка. За роки
свого існування колектив підготував різнопланові і змістовні програми, з якими
виступав перед рівненськими шанувальниками музики, який показав немеркнучу
красу музики, створену у різні культурні епохи представниками різних
національних шкіл – це першочергове завдання, але більш важливими для
керівника ансамблю Б. Столярчука було створення атмосфери спілкування
музикантів зі слухачами, де музика апелює до свідомості, інтелекту. Ось чому у
відгуках, рецензіях, висловлюваннях відвідувачів відзначається особливий тон
музичного виконання, здатність зачепити найпотаємніші струни душі слухачів.
Свій славний 60-річний ювілей Богдан Столярчук зустрічає як автор
багатьох видань, серед яких енциклопедії, довідники, посібники, покажчики,
методичні розробки тощо.
Галина Канівська,
доцент кафедри культурології Інституту мистецтв РДГУ
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Уподобання Богдана Столярчука
Не буду повторюватись, говорячи про те, про що йдеться у цьому
біобібліографічному покажчику. Кожен зацікавлений, перегорнувши його
сторінки, сам переконається у значному творчому і дослідницькому доробку цієї
невтомної людини. Зупинюся лише коротко на професійній діяльності та
улюблених захопленнях Богдана Столярчука, у колі яких і проходять його
напружені життєві будні, чому він сповна віддає свій щоденний час.
Він – музикант. Його улюблений інструмент - контрабас. Виступає на
концертах, навчає гри на ньому не тільки хлопчаків у музичній школі, а й студентів
у вищому навчальному закладі, куди його запросили працювати.
Він – музикознавець. Популяризує творчість тих, хто присвятив своє життя
грі на улюблених музичних інструментах, пише про композиторів та інших митців,
про фольклористів і етнографів.
Він – педагог. Свої знання і уміння щедро передає молодому поколінню, уже
виховавши цілу когорту висококваліфікованих спеціалістів.
Він – краєзнавець і пошуковець. Тривалий час очолює Рівненську міську
краєзнавчу організацію Всеукраїнської спілки краєзнавців, почесним членом якої є,
досліджує і описує біографії, творчий доробок тих, хто присвятив себе різним
видам культурно-мистецької діяльності, описав своє родове коріння. Бере участь у
різних науково-краєзнавчих конференціях, є лауреатом кількох премій.
Він – поет. Уже кілька десятків років друкує свої вірші на сторінках
періодики, видає їх окремими збірками.
Він – перекладач. На українську мову переклав і видав поетичні твори
канадського англомовного поета Джо Уоллеса.
Він – дописувач до газет. Статті, замітки, репортажі, рецензії, інформації
часто під своїм власним прізвищем чи різними псевдонімами друкує на їхніх
сторінках.
А ще він - відкрита душею і добра людина, завжди ввічлива і чуйна до тих,
хто його оточує, з ким працює, до своїх колег і знайомих.
Отаким я його знаю уже кілька десятків років. Нехай ще довго не згасає його
неспокій.
Іван Пащук,
голова Рівненського обласного краєзнавчого товариства
Всеукраїнської спілки краєзнавців
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В сторону Холмщини та Підляшшя:
про літературознавчі дослідження Богдана Столярчука
Літературознавчі дослідження Богдана Йосиповича Столярчука про життя та
творчість українських поетів Підляшшя та Холмщини вагомі та масштабні.
Наукове письмо дослідника торкається літературного дискурсу поетів Євгенії
Жабінської, Івана Киризюка, Юрія Гаврилюка і Тадея Карабовича, творців, які
живуть та працюють у Польщі, як частка української національної меншини,
глибоко вписаної в топоніміку рідної землі, Холмщини та Підляшшя. Обсяг їх
творчого "я" визначають координати етнічних сплетінь, про які Тадей Карабович
писав:
прощаючись з порогом
дитинства
я вибіг
бережений караваном
дороги
повз четверту сторожу ночі
і вже ніколи не зумів
повернутися
(вірш: лист)
Статті Богдана Столярчука писалися для літературного щорічника
"Український літературний провулок" – видання повністю присвяченого
українській літературі у Польщі. Проте, дослідник не писав своїх
літературознавчих досліджень на замовлення голови редакційної ради "Провулка"
Тадея Карабовича, а радше з душевної потреби вислову. Його цікавило те, як
розвивається українська словесність поза материком, та як зберігає вона свій
живучий код слова у відірваності від України – і це безумовне відкриття
літературознавця. Першу свою статтю "Не наполохай ранню тишу" про творчість
Євгенії Жабінської – члена Національної спілки письменників України, Богдан
Столярчук надрукував у четвертому томі "Провулка" за 2004 р. В статті дослідник
охарактеризував найбільш вагомі теми творчості поетеси та надав структуру
розуміння поезії Євгенії Жабінської, як творчої одиниці.
Друга стаття вченого "Чисте джерело душі" торкалася поезії Юрія
Гаврилюка, надрукована у п’ятому томі "Українського літературного провулка" за
2005 р. У статті Богдан Столярчук задумувався над творчим портретом Юрія
Гаврилюка – члена Національної спілки письменників України та головного
редактора часопису Союзу українців Підляшшя "Над Бугом і Нарвою". Безумовним
відкриттям, слід вважати вміння охопити найяскравіші явища творчого доробку
Юрія Гаврилюка та значення його поезії для розвитку української літератури на
Підляшші.
У шостому томі "Провулка" за 2006 р. Богдан Столярчук надрукував статтю
про поета Івана Киризюка "Весняним буслом закружляю в твоїм небі". Цей
вагомий вислів про поета був одночасно спробою звернути увагу на творче кредо
та літературні скрижалі автора, на долю якого випало вагоме завдання
організовувати національне відродження на Підляшші. Іван Киризюк у 80-х роках
співредагував позацензурний літературний альманах "Наш голос", у якому
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друкувалася ціла група поетів з Підляшшя, які писали рідною українською
говіркою та згодом літературною мовою. У 2002 р. за заслуги для українського
слова на Підляшші поета було прийнято до Національної спілки письменників
України.
У сьомому томі "Провулка" Богдан Столярчук надрукував статтю про
творчість Тадея Карабовича, звертаючи увагу на багатоаспектність поетичного
доробку, творчий шлях поета та його глибокий зв’язок з рідною Холмщиною.
Богдан Столярчук вдумливо та послідовно досліджував творчість
українських поетів у Польщі. Цю працю дослідника сміливо можна назвати
літературознавчим літописом. Художня майстерність та вміння охопити поетичну
палітру окремих авторів – це стилева форма висловів вченого. У дискусії
літературознавця відчувається сміливість та яскравість думок, його емоційність,
яка дає переконання, що Богдан Столярчук виростає на нестандартного знавця
творчості поетів Холмщини та Підляшшя. Дослідник свідомий, що ліричний герой
віршів Івана Киризюка – занурений у міфічну країну дитинства – Підляшшя, а
павутина спогадів у поетичних роздумах Юрія Гаврилюка виводиться з рідних
порогів Більщини. Легкість вислову посилюється цитатами з творів та вмінням
охопити конкретну історико-культурну дійсність, в яких народжується українське
слово. Богдана Столярчука цікавить внутрішній світ авторів, тематика їхніх творів,
різноманітність буття та метафоричний простір.
Вчений задумується над поетичною традицією творчості українських поетів
з Підляшшя, намагається усвідомлювати загальнолюдські цінності, які звучать у
поезіях з-над Бугу та Нарви.
Цікаво, що Богдан Столярчук охоплює у своїх дослідженнях ті елементи, які
складаються на творчий краєвид авторів. Це пам’ять про рідний етнос, так сильно
закільчений в поезії Івана Киризюка, Юрія Гаврилюка та Євгенії Жабінської. Це
також лірико-епос Тадея Карабовича присутній в його творчості, як імпульс
самоусвідомлення (див.: поема "Атлантида" заземлена на темі історії рідного
етносу, чи твір "Кахля", як опис "клаптиків пам’яті").
Літературознавчі дослідження Богдана Столярчука торкаються також
поняття Батьківщини в творчості українських поетів з Підляшшя. Цю важливу тему
вчений розгортає у кількох площинах, від малої батьківщини, як вислову душі, до
України, як батьківщини серця, де схрещуються дороги всіх українців, адже
Україна вбирає весь спектр існування нації. Україна, як материнська земля,
присутня на сторінках творів Євгенії Жабінської, Юрія Гаврилюка, Івана
Киризюка, щемливо та печально формує літературний дискурс поетів з Підляшшя.
Поезія Тадея Карабовича нагадує образи історії та вінком слова вплітається у його
холмські мотиви. Літературознавчий доробок Богдана Столярчука – своєрідна
хроніка про ліричне "я" української літератури над Бугом та Нарвою, і у цьому її
глибока сутність та нестандартна вагомість.
Голя-Холм (Польща)
Тадей Карабович, письменник
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Основні дати життя і діяльності
Богдан Йосипович Столярчук народився 25 серпня 1947 р. у с. Дмитрівка
Гощанського району Рівненської області в сім’ї Столярчука Йосипа Максимовича
(1922-1993) та Столярчук (Євчук) Марії Лаврентіївни (1927-2002).
1954-1960
1964
1964-1967
1967-1969
1970-1972
1972-1976
1975-1977
1976
1976-1978
1977-1992
1978
1982-1986
1982-1992
1982
1986
1987

1989-1993
1990

1990
1990
1991
1991

Навчався у Дмитрівській початковій, з 1958 – восьмирічній школі.
Закінчив Рівненську вечірню музичну школу та 9 класів Рівненської
СШ № 6.
Студент Рівненського музичного училища.
Служив у Збройних силах.
Артист оркестру Рівненського музично-драматичного театру.
Навчався у Київському інституті культури (Рівненський культурноосвітній факультет).
Лауреат Першого Всесоюзного фестивалю самодіяльної художньої
творчості трудящих.
Пройшов однорічний курс навчання в школі молодого журналіста
преси при редакції обласної молодіжної газети "Зміна".
Методист обласного будинку художньої самодіяльності профспілок.
Громадський кореспондент обласної молодіжної газети "Зміна".
Засновник і викладач класу контрабаса і бас-гітари у Рівненській
дитячій музичній школі № 1 ім. М.В. Лисенка.
Заочно навчався в Одеській державній консерваторії ім.
А.В. Нежданової.
Громадський кореспондент газети "Львівський залізничник".
Веде ансамбль камерної музики, викладач Рівненської ДМШ № 1.
Член Спілки журналістів України.
Видав методичну розробку "Постановка правої і лівої руки при грі на
контрабасі в самодіяльному духовому оркестрі" у Рівненському
науково-методичному центрі народної творчості і культурноосвітньої роботи.
Завідувач відділу струнно-смичкових інструментів у Рівненській
дитячій музичній школі № 1 ім. М.В. Лисенка.
Вперше у Рівному зіграв Концертну симфонію для контрабаса і альта
та Концерт мі-мажор для контрабаса австрійського композитора
К. фон Диттерсдорфа з камерним оркестром Рівненської філармонії –
диригент, народний артист України Богдан Депо, соліст-альтист
Петро Шатний.
Вийшла перша поетична книга "Причастя" у Рівненському
облполіграфвидаві.
Вперше в Україні видав навчальний збірник по класу контрабаса для
дитячих музичних шкіл (1-2 класи) у Київському видавництві
"Музична Україна".
Вийшла книга нарисів про митців Рівненщини "З дзвінкого джерела”
у Рівненському редакційно-видавничому відділі облуправління по
пресі.
Вийшов пісенно-поетичний збірник "Полісся моє голубе" у
співавторстві з Дмитром Кухаруком.
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Член Всеукраїнської спілки краєзнавців.
Член Національної Всеукраїнської музичної спілки (відповідальний
секретар обласної асоціації композиторів).
Вийшов збірник народних пісень Рівненщини "Ой цвіте калина" у
Рівненському державному редакційно-видавничому підприємстві".
Вперше в Україні видав біографічний словник "Контрабасисти України"
у Рівненському державному редакційно-видавничому підприємстві".
Завідувач кафедри фольклору та народного співу рівненського
державного інституту культури.
Керівник інструментальної групи фольклорного ансамблю "Горина"
Рівненського державного інституту культури.
Вийшла книга нарисів про митців Рівненщини "Мелодії душі" у
Рівненському державному редакційно-видавничому підприємстві.
Вийшла книга віршів "Зірка долоні" у Рівненському видавництві
"Азалія" Рівненської організації Спілки письменників України.
Видав збірник "Власні п’єси для контрабаса і фортепіано" у
Рівненському державному редакційно-видавничому підприємстві.
Видав навчальний посібник "Контрабас" для студентів інституту
культури у Рівненському облуправлінні статистики.
Музичний упорядник віршів та пісень Христофора Блонського "Вода зпід каменя" – видана у Рівненському видавництві "Азалія" Рівненської
організації Спілки письменників України.
Вийшов біобібліографічний довідник "Фольклористи Рівненщини".
Вийшов біобібліографічний довідник "Композитори Рівненщини".
Видав біобібліографічний довідник "Фольклористи Рівненщини" у
Рівненському облуправлінні статистики (видання друге, перероблене і
доповнене).
Упорядник збірника народних пісень Рівненської та Волинської
областей "Ой зійдися родинойко" у записах Юрія Цехміструка,
виданого у Рівненському облуправлінні статистики.
Упорядник збірника народних пісень Рівненської та Волинської
областей "Ой на горі ряст цвіте" у записах Юрія Цехміструка, виданого
у Рівненському облуправлінні статистики.
Упорядкував і видав збірник Михайла Каганова "Твори на вірші Тараса
Шевченка" у Рівненському облуправлінні статистики.
Лауреат регіональної краєзнавчої премії "За відродження Волині".
Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців.
Вийшов енциклопедичний довідник "Митці Рівненщини" у
Рівненському видавництві "Ліста".
Вийшла книга віршів "Мій серпень" у Рівненському видавництві
"Ліста".
Лауреат обласної літературно-мистецької премії ім. Бориса Тена.
Нагороджений Почесною грамотою виконавчого комітету Рівненської
міської ради.
Упорядкував і видав збірник пісень "Календарні пісні Великої Волині" у
Рівненському видавництві "Ліста".
Упорядкував і видав збірник народних пісень Волині, Поділля та
Холмщини Сергія Козицького "Сивий туман на долині" у Рівненському
облуправлінні статистики.
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Упорядкував і видав методичні розробки з традиційного
інструментального виконавства "Басові інструменти в народних
ансамблях та оркестрах" у Рівненському облуправлінні статистики.
Вийшов навчальний посібник "Хрестоматія для контрабаса" з грифом
Міністерства культури і мистецтв України.
Брав участь у науковій конференції "Діячі науки і мистецтва рідного
краю у розвитку української національної культури" (Рівне).
Редактор-упорядник і видавець книги Марії Афонченко "Українська
хорова духовна музика".
Лауреат вузівської премії ім. Мелетія Смотрицького (Рівненський
інститут культури).
Видав навчальний посібник "Басові музичні інструменти" з грифом
Міністерства освіти і науки України (приватний видавець О. Зень).
Видав довідник "Рівненська дитяча музична школа № 1 ім.
М.В. Лисенка (1939-1999)".
Нагороджений Почесною грамотою Рівненського обласного
управління освіти і науки.
Нагороджений Почесною грамотою Рівненського обласного
краєзнавчого товариства Всеукраїнської спілки краєзнавців.
Упорядкував і видав збірник вправ для дитячих музичних шкіл
"Співаємо інтервали" у Рівненському облуправлінні статистики.
Член Національної спілки художників України.
Брав участь у науково-краєзнавчій конференції "Корцю – 850"
(Корець).
Брав участь у Міжнародній ювілейній науково-теоретичній
конференції присвяченій 900-річчю міста Дубна "Дубно і світ"
(Дубно).
Нагороджений Почесною грамотою Державного комітету
інформаційної політики України.
Нагороджений Почесною грамотою Рівненської облдержадміністрації.
Редактор поетичної збірки Тетяни Перенчук "Любисток".
Видав довідник "Рівненське музичне училище – 45 років (1955-2000)" у
Рівненському видавництві "Перспектива".
Видав збірник "Інструментальні твори" (п’єси для контрабаса і
фортепіано).
Видав книгу "Інструментовки", які написані для ансамблю камерної
музики Рівненської ДМШ № 1.
Видав бібліографічний покажчик "Публікації Богдана Столярчука"
Упорядкував і видав фортепіанні п’єси для дітей "Музичні сходинки М.
Лисенка-Дністровського".
Співпрацює з Національною академію наук України у підготовці статей
про митців Рівненщини до Національної Енциклопедії України
("Енциклопедія сучасної України").
Видав навчальний посібник з "Інструментування" для народних ансамблів
з грифом Міністерства освіти і науки України у Рівненському видавництві
"Перспектива".
Видав збірку віршів канадського поета Джо Уоллеса "Поезії" у власному
перекладі.
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Брав участь у науково-краєзнавчій конференції, присвяченій 350-річчю
битви під Берестечком (Рівне).
Лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Авеніра
Коломийця (Дубно).
Брав участь у Всеукраїнській науково-методичній конференції "Історичне
краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи"
(Кам’янець-Подільський).
Видав збірник вокальних та хорових творів "Спинилась осінь в батьковім
саду" на власні поетичні твори.
Видав книгу "Богдан Столярчук: будні його життя".
Нагороджений Почесною грамотою Національної спілки журналістів.
Видав збірник методичних рекомендацій з курсу "Читання ансамблевих
партитур".
Видав бібліографічний покажчик "Публікації Богдана Столярчука".
Брав участь у науково-краєзнавчій конференції, присвяченої 850-річчю
Гощі "Гощанське Погориння: давнина і сучасність" (Гоща).
Член редакційної колегії альманаху "Український літературний провулок"
(Люблін, Польща).
Присвоєне вчене звання доцента атестаційною колегією Міністерства
освіти і науки України.
Делегат ІІІ з’їзду Всеукраїнської спілки краєзнавців.
Пройшов наукове стажування у Волинському державному університеті ім.
Лесі Українки.
Видав книгу статей і досліджень "Пам’ятні імена".
Лауреат обласної мистецької премії ім. Германа Жуковського.
Автор збірки поезій "Одну тебе кохаю" – видана у Костопільському
видавництві "Роса".
Видав книгу "Герман Жуковський – видатний земляк, піаніст, композитор
і диригент".
Член Наукового товариства ім. Т. Шевченка (Львів).
Автор збірки поезій "Забреду у твій сад", яка побачила світ у
Костопільському видавництві "Роса".
Видав книгу вибраних поезій "Згоряю, як свіча" (Рівне).
Брав участь у науковій конференції до 150-річчя від дня народження
Д.І. Яворницького (Рівненський обласний краєзнавчий музей).
Брав участь у науково-краєзнавчій конференції, присвяченої
1000річчю Дубровиці (Дубровиця).
Видав збірку поезій "Ти – маленька планета" у Костопільському
видавництві "Роса".
Видав збірник пісень "Пахощі Волинської землі" (десять пісень на слова
Богдана Столярчука, муз. Степана Володька).
Упорядкував і видав збірник пісень Ярослава Калюха "В надвечір’ї синім".
Редактор навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів
"Духовні піснеспіви українською мовою" Наталії Іваник, видана у ПП
Лапсюка В.А.
Видав навчальний посібник "Читання партитур" для інструментального
ансамблю традиційної народної музики та оркестру народних
інструментів (Рівне).
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Видав книгу "Марія Сабат-Свірська: Спогади, матеріали" у
Рівненському видавництві "Овід".
Видав бібліографічний довідник "Бандуристи Рівненщини" у
співавторстві в приватному видавництві О. Зеня.
Видав біографічний довідник "Мої родинні витоки" родоводу
Столярчуків із Гощанського району Рівненської області у
приватному видавництві О. Зеня.
Видав книгу Юрія Цехміструка "Народні пісні Волині. Фонографічні
записи 1936-1937 років" (Львів; Рівне).
Нагороджений дипломом "Почесний музейник".
Редактор збірки віршів Ірини Плюхіної "Обіймаю світ", виданої у
рівненському видавництві "Волинські обереги".
Редактор навчального посібника Тетяни Перенчук "Практикум
вокальної роботи зі школярами".
Член Всеукраїнської творчої спілки "Літературний форум".
Редактор збірки віршів Любові Мельник (Матвійчук) "Поема дощу",
виданої у Костопільському видавництві "Роса".
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Мистецтвознавчі та народознавчі праці
Окремо видані твори
1. Чарівний світ музики: Пристенд. проспект / Рівнен. міськ. від. культури;
Рівнен. муз. шк. № 1. – Рівне, 1989. – 5 с.: іл.
У матеріалі визначені віхи розвитку Рівненської дитячої музичної школи
№ 1.
2. З дзвінкого джерела: Худож.-докум. нариси / Упоряд. Г.С. Дем’янчук. –
Рівне, 1991. – 72 с.
Книгу складають розповіді про митців поліського краю: фольклорноетнографічний ансамбль "Горина", ансамбль народної музики "Древляни",
фольклорний ансамбль "Живограй" та ін.
3. Контрабасисти України: Біогр. слов. – Рівне: Держ. ред.-вид. п-во, 1992. –
66 с.
У словникові міститься інформація про контрабасистів, які пов’язали своє
життя з Україною і зробили внесок в розвиток контрабасового мистецтва в Україні.
4. Мелодії душі: Докум. нариси. – Рівне: Держ. ред.-вид. п-во, 1993. – 83 с. –
Зміст: Піснею зачарований; Шевченківський лауреат; На крилах пісні; Повернення
та ін.
У збірці вміщені матеріали про творців музично-пісенної культури
Рівненщини.
5. Фольклористи Рівненщини: Біобібліогр. довід. / Вступ. сл. І. Пащука. –
Рівне, 1994. – 48 с.
Матеріали біобібліографічного довідника знайомлять з біографіями
рівненських фольклористів, їх творчим та науковим доробком.
6. Композитори Рівненщини: Бібліогр. довід. / Вступ. сл. І. Пащука. – Рівне,
1995. – 64 с. – Співавт.: М. Корейчук.
Перше видання про професійних і самодіяльних композиторів, чиї життєві і
творчі шляхи пов’язані з Рівненщиною.
7. Фольклористи Рівненщини: Біобібліогр. довід. / Передм. І. Пащука. – Вид.
2-е, переробл. й доповн. – Рівне, 1995. – 76 с.
Розширене й уточнене видання. (Перше побачило світ у 1994 р.).
8. Митці Рівненщини: Енциклопед. довід. / Ред.: Г. Дем’янчук,
М. Підлипний; Консульт.: І. Пащук. – Рівне: Ліста, 1997. – 366 с. – Зміст:
Композитори; Художники, скульптори; Режисери, актори; Диригенти, керівники
колективів; Виконавці (вокалісти та інструменталісти); Балетмейстери,
хореографи, танцюристи; Збирачі, носії фольклору; Народні умільці.
Подається понад 1400 персоналій митців Рівненщини, які працювали в
різних галузях мистецтва.
9. Грає квартет баяністів. – Рівне, [1998]. – 4 с.: іл. – [Буклет].
У буклеті йдеться про концертну діяльність квартету баяністів Рівненської
дитячої музичної школи № 1 ім. М.В. Лисенка у складі В. Донця, А. Пасічної,
О. Підгурського, А. Литвинова.
10. Рівненська дитяча школа № 1 імені М.В. Лисенка (1939 - 1999): Бібліогр.
довід. / Авт. передм.: М. Калітинський, Б. Столярчук. – Рівне, 1999. – 124 с.: іл.,
порт.
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Довідник присвячений 60-річчю школи, подаються короткі відомості про
всіх викладачів, які працювали в ній, та випускників, які працюють на музичномистецькій ниві.
11. Рівненське музичне училище (1955 - 2000): Бібліогр. довід. / Ред.
І. Пащук; Вступ. сл. П. Давидюка. – Рівне: Перспектива, 2000. – 132 с.: іл.
У довіднику, який присвячений 45-річчю училища, подані короткі
бібліографічні відомості про всіх викладачів, які працювали і працюють в ньому, а
також названо прізвища найбільш відомих випускників закладу.
12. Пам’ятні імена: Ст. і дослідж. – Рівне, 2003. – 150 с. – Із змісту: Юрій
Цехміструк – збирач поліських пісень; Невідомі сторінки фольклориста Сергія
Козицького; Марія Сабат-Свірська – українська камерна співачка та ін.
До збірника включені публікації, присвячені діяльності багатьох музикантів,
художників, фольклористів Рівненщини.
13. Герман Жуковський – наш видатний земляк – піаніст, композитор і
диригент: До 90-річчя від дня народж. укр. комп. / Авт. передм. П. Фесай. – Рівне,
2004. – 32 с.: іл.: ноти.
Книга присвячена пошануванню пам’яті Г. Жуковського, в ній вміщується
біографія музиканта і розповіді про лауреатів мистецької премії його імені.
14. Бандуристи Рівненщини: Бібліогр. довід. – Рівне, 2006. – 144 с. – Співавт.
Г. Топоровська.
У виданні вміщено близько 350 коротких довідок про бандуристів
Рівненщини (педагогів, виконавців, керівників, солістів, учнів та студентів).
15. ***** Мої родинні витоки: Біогр. довід. родоводу Столярчуків із Гощан.
р-ну Рівнен. обл. / Ред. О. Ярощук (Мартинюк). – Рівне, 2006. – 352 с.: іл.
16. ****** Тетяна Перенчук: Записки. Спілкування. Діалоги. – Рівне: Овід,
2007. – 245 с. – Текст парал.: укр., англ.
Про життєвий і творчий шлях співачки, викладача, доцента Рівненського
державного гуманітарного університету Т. Перенчук.
Навчальні посібники та методичні рекомендації
17. Постановка правой и левой руки при игре на контрабасе в
самодеятельном духовом оркестре: Метод. рек. для руководителей самодеятельных
духовых оркестров. – Ровно, 1987. – 24 с. – (1).
18. П’єси для контрабаса і фортепіано / Ред. М. Корейчук; Вступ. сл.
О. Калустьяна. – Рівне: Держ. ред.-вид. п-во, 1993. – 29 с.
Збірник є необхідним компонентом методичного забезпечення навчального
процесу на початковій стадії навчання. – (1).
19. Контрабас: Навч. посіб. для студ. ін-тів культури. – Рівне, 1994. – 210 с. –
(1).
20. Хрестоматія для контрабаса: Навч. посіб. для студ. ін-тів та училищ
культури / Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне, 1998. – 267 с. – (1).
21. Музичні басові інструменти: Навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.
України] / М-во освіти і науки України; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне,
1999. – 128 с. – (1).
22. Інструментальні твори / Ред. М. Корейчук; Вступ. сл. О. Калустьяна. –
Рівне, 2000. – 24 с.
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Збірник вміщує п’єси для контрабаса і фортепіано. Призначається для
навчання на початковому етапі. – (1).
23. Інструментовки. – Рівне, 2000. – 135 с.
Книгу складають інструментовки, написані для ансамблю камерної музики
викладачів Рівненської дитячої музичної школи № 1. – (1).
24. Інструментування для народних ансамблів: Навч. посіб. – Рівне:
Перспектива, 2001. – 256 с.: іл.
Посібник включає теоретичний і практичний матеріал, історію та методику
створення, розвитку і використання інструментальних ансамблів та окремих
інструментів. – (1).
25.Читання ансамблевих партитур: Метод. рек. для студ. спеціалізації "Нар.
худож. творчість, муз. фольклор" / М-во освіти і науки України; Рівнен. держ.
гуманітар. ун-т; Ін-т мистецтв. – Рівне, 2002. – 56 с. – (1).
Публікації в збірниках, альманахах
26. Ми у вічі сміялися смерті: Повстан. пісні. – Рівне: Азалія, 1992. – С. 75.
Пісню "Ой у полі жито", вміщену у збірнику, записав Б. Столярчук від своєї
матері Марії Лаврентіївни Столярчук (м. Рівне).
27. "Кличе Україна" // Кличе Україна: Вок.-хор. твори рівнен. комп. – Рівне:
Держ. ред.-вид. п-во, 1993. – С. 3-4.
У вступному слові до книги характеризується діяльність її авторів-членів
обласної асоціації композиторів Всеукраїнської музичної спілки: від старійшини В.
Толконьова і до молодого Ф. Гощука.
28. [Святослав Мельничук; Марія Гончарова; Микола Дацик; Анатолій
Новосад; Богдан Депо; Микола Ліханов: [Біогр. довідки про діячів культури і
мистец. Рівненщини] // Азалія: Літ.-краєзн. календар Рівненщини на 1994 р. –
Рівне, 1993. – Вип.2. – С. 41,78,88,112,119-120, 146-147.
29. Духовні орієнтири у творчості "Горини" [- фольклор. колектив. м. Рівне]
// Духовне відродження культури України: традиції, сучасність: Матеріали і тези
міжнар. наук.-практ. конф., 16-18 трав. 1994 р. / РДК та ін. – Рівне, 1994. – С. 121123.
30. Муза невтомного серця // Блонський Х. Вода з-під каменя: Вірші та пісні.
– Рівне: Азалія, 1994. – С.47.
Коротка передмова до публікації музичної спадщини священика
Х. Блонського, який жив на Рівненщині.
31. "Покрова" // Погорина: Літ.-мист. альм. – Рівне, 1994. – С. 65-66.
У нарисі розповідається про Рівненський камерний хор "Покрова", який
виконує духовну музику.
32. Стежина до людської душі // Календарно-обрядові пісні Рівненщини:
Навч. посіб. з фольклору для загальноосвіт. шк. – Рівне, 1994. – С.3-4.
У вступній статті розповідається про керівника зразкового фольклорноетнографічного гурту "Веснянка" Рівненського палацу дітей та молоді
В. Ковальчука.
33. Терлецький М. Методика навчання гри на духових інструментах: [Навч.
посіб.]. – Рівне, 1994. – 168 с. – Авт. вступ. ст. – (1).

19

34. Ой, дай, боже, за рік Куста діждати: Кустові пісні, записані на
Рівненському Поліссі В. Ковальчуком / Вступ. ст., упорядкув., фольклор. запис та
розшифровка В. Ковальчука. – Рівне, 1995. – 57 с.
Що читати про обряд "Водіння куста" (с. 51). – (1).
35. Слідами Філарета Колесси // Цехмійструк Ю*. Ой на горі ряст цвіте: Нар.
пісні Рівнен. та Волин. обл. – Рівне, 1995. – С.3-4.
Передмова присвячена автору книги рівненському педагогу і фольклористу
Ю.А. Цехмійструку (1895 - 1968).
36. Усе життя з кобзою // Волинські дзвони: Краєзн. альм. / Рівнен. держ. ін-т
культури; Ред.-упоряд. Г. Дем’янчук. – Рівне, 1995. – Вип.1. – С. 58-59.
Про рівненського композитора, музикознавця, педагога М. ЛисенкаДністровського.
37. Невгасима його любов // Каганов М. Музичні твори на вірші Тараса
Шевченка. – Рівне, 1996. – С. 3-4.
У передмові йдеться про автора книги, композитора і педагога з Рівного
М. Каганова.
38. Слово про автора // Афонченко М. Українська хорова духовна музика:
Хрестоматія з диригування. – Рівне, 1998. – С.3-4.
У вступній статті до книги окреслено життєвий та творчий шлях її авторадиригента, педагога, хормейстера.
39. Талант, відданий рідному народові // Діячі науки і мистецтва рідного
краю у розвитку української національної культури: Зб. матеріалів і тез наук. конф.
29-30 верес. 1998 р. – Рівне, 1998. – С. 193-194.
Дослідження присвячене діяльності композитора, збирача народних пісень,
учителя, регента і громадського діяча С. Козицького, який жив у с. Михалківці
Острозького району.
40. Талант, відданий рідному народові // Козицький С. Сивий туман на
долині: Нар. пісні Волині, Поділля та Холмщини. – Рівне, 1998. – С.4-5.
У передмові розповідається про автора книжки фольклориста, композитора,
педагога С.О. Козицького.
41. Записувач пісень Волинського Полісся // Волинські дзвони: Краєзн. альм.
– Рівне, 1999. – Вип. 3. – С. 79-81.
Досліджується діяльність фольклориста і педагога Ю.А. Цехміструка (1895 1968), який жив у м. Рівному.
42. Співає "Горина" // Над Бугом і Нарвою. – 1999. - № 5-6. – С. 35-36.
Про фольклорний колектив "Горина" Інституту культури Рівненського
державного гуманітарного університету. – (1).
43. Корецькі портрети Юзефа Пічмана // Корцю – 850 років: Наук. зб.
матеріалів і тез наук.-краєзн. конф. 13-14 жовт. 2000 р. – Рівне, 2000. – С. 64-66.
Публікація розповідає про польського та українського художника Ю.
Пічмана, який деякий час жив і працював у Корці. У Корці створив близько 500
портретів.
44. Талант відданий рідному народові // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.теорет. конф. присвяч. 900-річчю м. Дубна 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С.
82-83.

* В інших виданнях: Ю.А. Цехміструк.
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Про композитора, збирача народних пісень, учителя, громадського діяча С.
Козицького.
45. Андронов Володимир Павлович // Енциклопедія сучасної України. – К.,
2001. – Т.1: А. – 2001. – С. 503.
Стаття присвячена диригенту, народному артисту Російської Федерації, який
закінчив Рівненське музичне училище.
46. Битва під Берестечком і музей-заповідник очима художників //
Берестецька битва в історії України: Наук. зб. матеріалів 8 Всеукр. наук.-краєзн.
конф., присвяч. 350-річчю битви під Берестечком 16-17 черв. 2001 р.- Рівне, 2001. –
С. 73-75.
Дослідження присвячене творчості художників XIX – XX ст., які зверталися
до теми Берестецької битви 1651 р. Серед них – І. Їжакевич, О. Корецький,
П. Пилипчук, С. Васильківський та ін.
47. Ванчик Марія Олексіївна // Енциклопедія сучасної України. – К., 2001. –
Т.4.: В-Вог. – С. 69.
Стаття присвячена майстрині художньої вишивки із с. Буща Здолбунівського
району на Рівненщині.
48. "Жити так, щоб не гасла жадоба краси" // Лисенко-Дністровський М.
Музичні сходинки: П’єси для дітей. – Рівне, 2001. – С. 3-4.
Вступна стаття до книги висвітлює життєвий та творчий шлях автора –
відомого на Рівненщині композитора, кандидата мистецтвознавства, педагога
М. Лисенка-Дністровського.
49. Іван Корсюк – хормейстер, фольклорист, викладач [працював на
Рівненщини] // Культура України XXI століття: діяльн. культурол. закл. у сучас.
ринк. умовах: Зб. матеріалів регіон. наук.-практ. конф. 30 листоп. – 1 груд. 2001 р. –
К.; Рівне, 2001. – С. 102-105.
50. Реконструктор кобзи // Нова пед. думка. – 2001. - № 3-4. – С. 3-6.
Стаття висвітлює творчу діяльність рівненського композитора та
музикознавця М.В. Лисенка-Дністровського, зокрема, по створенню ним
експериментального українського народного камерного оркестру при культурноосвітньому факультеті Київського державного інституту культури.
51. Василь Кравченко – дослідник Волині // Психолого-педагогічні основи
гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі: Зб. наук. праць / М-во
освіти і науки України; Акад. пед. наук. України; Міжнар. ун-т "РЕГІ" ім. акад. С.
Дем’янчука. – Рівне, 2002. – Вип. 3. – С. 69-71.
Описана діяльність відомого фольклориста, етнографа, діалектолога
В. Кравченка, зокрема, в селах Корецького, Острозького і Гощанського районів.
52. Диригентська праця // Наукові записки Національного університету
"Острозька академія". – Острог, 2002. – Вип.3. – С. 273-278. – (Сер. "Психологія і
педагогіка").
Досліджується виконавська діяльність українського і польського диригента
С.В. Янішевського, зокрема у м. Дубні на Рівненщині у 1940-і роки.
53. Іван Пащук – сучасний дослідник історії Волині // Історичне
краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи: Наук. зб.
– Кам’янець-Подільський, 2002. – С. 385-388.
Досліджується краєзнавча діяльність І. Пащука, який очолює Рівненське
обласне краєзнавче товариство.
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54. Мелодії рідного краю // Гощанське Погориння: давнина і сучасність:
Наук. зб. матеріалів наук.-краєзн. конф., присвяч. 850-річчю Гощі, 14-15 черв. 2002
р. – Рівне; Гоща, 2002. – С. 145-148. – Співавт.: О. Шевчук.
Стаття висвітлює творчу діяльність композиторів та культпрацівників
Гощанщини Я. Калюха, П. Невірковця, С. Осипчука.
55. Невідомі сторінки фольклориста Сергія Козицького // Наукові записки /
Тернопіл. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – С. 91-94. – (Сер.:
Мистецтвознавство; № 118). – (1).
Розвідка присвячена діяльності композитора, педагога, просвітянина С.
Козицького, який проживав на Рівненщині.
56. Пісенний фольклор Рівненщини у записках Сергія Козицького //
Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. – Рівне, 2002. – Вип. 2. – С. 109112.
Досліджується композиторська, педагогічна і просвітницька діяльність С.
Козицького, який жив у с. Михалківці Острозького району.
57. Пісня – його доля // Пастушенко А.С. Моя родина – Україна: Навч. посіб.
– Рівне, 2002. – С. 3-4.
У вступній статті дається стислий аналіз творчості автора книги
рівненського композитора і педагога А. Пастушенка, його біографія.
58. Темброво-динамічні особливості контрабасу у розвитку сучасної духової
музики // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах
освіти: Зб. наук. праць: Наук. зап. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2002. –
Вип. 20. – С. 120-123. - Співавт.: М. Терлецький.
59. "Троїста музика" і її роль в українській інструментальній музиці //
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб.
наук. праць: Наук. зап. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2002. – Вип. 22. – С.
175-179.
60. Високе звання маестро // Рівне – 720: від давнини до сучасності: В 2-х кн.
– Рівне, 2003. – Кн.1. – С. 217-219.
Про диригента, педагога, громадського діяча В. Старченка.
61. Дослідник і популяризатор української кобзи // Рівне – 720: від давнини
до сучасності: В 2-х кн. - Рівне, 2003. – Кн. 1. – С. 219-221.
Про
М.В.
Лисенка-Дністровського
–
композитора,
дослідника
інструментарію, педагога.
62. На фольклорному континенті // Рівне – 720: від давнини до сучасності: В
2-х кн.- Рівне, 2003. – Кн.1. – С. 224-226.
Про фольклориста і педагога І. Пестонюка (1926 - 2001)
63. На фольклорному континенті // Етнокультурна спадщина Рівненського
Полісся. – Рівне, 2003. – Вип. 3. – С. 128-131.
Про фольклориста, збирача народної поезії, педагога І.П. Пестонюка, який
працював на Рівненщині.
64. Натхненний музикою // Рівне – 720: від давнини до сучасності: В 2-х кн.
– Рівне, 2003. – Кн. 1. – С. 215-217.
Про керівника камерного оркестру Рівненської обласної філармонії,
заслуженого діяча мистецтв України, Народного артиста України Б. Депо (1944 1992).
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65. Співає Уляна Кот [засл. майстер нар. творчості України] //
Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. – Рівне, 2003. – Вип.4. – С. 246248.
66. Хормейстер, фольклорист, педагог // Рівне – 720: від давнини до
сучасності: В 2-х кн. – Рівне, 2003. – Кн.1. – С. 221-223.
Про І.Ф. Корсюка (1921 - 1998).
67. Дослідник і популяризатор української кобзи [М. ЛисенкоДністровський] // Етнокультурна спадщина Полісся. – Рівне, 2004. – Вип. 5. – С.
243-246.
68. Маловідомі сторінки дослідника Волині Василя Кравченка [- етнографа,
фольклориста] // Нова пед. думка. – 2004. - № 4. – С. 93-95.
69. Не наполохай ранню тишу // Укр. літ. провулок. – Люблін [Польща],
2004. – Т.4. – С. 295-300.
Про збірку поезій "Коли приходить тиша" української поетеси з Підляшшя
Є. Жабінської. – (1).
70. Перебираю струни свого серця // Смик О. Отакі ми є: Пісні О. Смика у
виконанні тріо бандуристів "Золота середина": Репертуар. зб. – Луцьк, 2004. – 36 с.
Вступна стаття до репертуарного збірника.
71. Пісні, записані А.С. Пастушенком // Пастушенко А.С. Українська пісенна
спадщина Рівненщини і Тернопільщини: Навч. посіб. – Рівне, 2004. – С. 3-5.
У передмові розповідається про авторазбирача і записувача фольклору
професора Міжнародного університету "РЕГІ" імені академіка Степана
Дем’янчука.
72. Пісня – його душа // Західне Полісся: історія та культура: Матеріали
наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю Сарнен. іст.-етногр. музею: 3-4 груд. 2004 р.,
м. Сарни, Рівнен. обл. – Рівне, 2004. – Вип. 1. – С. 236-238.
Про творчий шлях хормейстера та педагога з Рівненщини М.П. Фенглера.
73. Фольклорні дослідження Івана Пестонюка // Наукові записки / Нац. ун-т
"Острозька академія". – Острог, 2004. – Вип. 5. – С. 347-351. – (Сер. "Психологія і
педагогіка").
74. Юрій Цехмійструк – збирач поліських пісень // Мистецтво у духовному
відродженні України: традиції, новації і перспективи: Зб. матеріалів. – Рівне, 2004.
– С. 62-66.
75. З історії спілки // Довідник Рівненської обласної організації Національної
спілки художників України. – Рівне, 2005. – С. 3-4. – (1).
76. Історія розвитку басолі та її роль в троїстій музиці // Оновлення змісту,
форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць / Наук. зап.
Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2005. – Вип. 30. – С. 115-120.
77. Марія Сабат-Свірська – співачка, педагог, громадський діяч // Наукові
записки Рівненського обласного краєзнавчого музею: До 150-річчя від дня народж.
Д.І. Яворницького: (Матеріали наук. конф. 24-25.11.2005 р.). – Рівне, 2005. – Вип.
3. – С. 151-152.
78. Петро Степанюк – музикант і фольклорист // Дубровиці – 1000 років: Зб.
матеріалів наук.-краєзн. конф., присвяч. 1000-річчю першої писем. згадки про м.
Дубровицю, провед. 16-17 верес. 2005 р. – Рівне, 2005. – С. 100-101.
Про самодіяльного митця, який працював на Рівненському Поліссі.
79. Чисте джерело душі // Укр. літ. провулок. – Люблін [Польща], 2005. –
Т.5. – С. 264 – 270.
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Про книгу поезій "Голоси з Підляшшя" українського поета Ю. Гаврилюка,
який живе у Польщі. – (1).
80. Весняним буслом закругляло в твоїм небі // Укр. літ. провулок. Люблін
[Польща], 2006. – Т.6. – С. 249-256.
Про книгу поезій "Смак ягоди ожини" (1999) українського поета з Підляшшя
І. Киризюка. – (1).
81. Гармошкова музика Рівненщини // Етнокультурна спадщина Полісся /
Ред.-упоряд. В.П. Ковальчук. – Рівне, 2006. – Вип. VII. – С. 287-290.
Досліджується розвиток інструментального музикування, зокрема, на
гармонії, у селах Рівненщини.
82. Світлій пам’яті співачки // Марія Сабат-Свірська: Спогади, матеріали. –
Рівне, 2006. – С. 3-6.
Вступна стаття до книги про видатну українську співачку початку XX
століття М. Сабат-Свірську, яка жила і працювала в м. Рівнjve.
83. Юрій Цехміструк – педагог, фольклорист і диригент // Цехміструк Ю.
Підготовка диригентів багатоголосових хорів в освітянських закладах: Метод. рек.
для студ. ін-тів мистецтв та кер. хор. колективів. – Рівне, 2006. – С. 3-6.
Вступна стаття присвячена авторові книги, його творчій діяльності.
84. Пісня – його доля // Гощук Ф. І собі калиноньку посадіть: (оригін. твори
та обробки укр. нар. пісень). – Рівне, 1993.
Вступна стаття до збірника. – (1).
Публікації в періодичних виданнях
– 1976 –
85. На сцені – "Медіатор" // Зміна. – 1976. – 23 груд.
Про інструментальний ансамбль "Медіатор" Рівненського державного
педагогічного інституту.
86. У вихорі танцю // Зміна. – 1976. – 2 жовт.
Про танцювальний колектив Сарненського районного будинку культури.
87. Успіх народних умільців [Рівненщини на республік. виставці у Києві] //
Зміна. – 1976. – 2 груд. – Співавт. І. Король.
– 1977 –
88. Кераміка Василя Жадана [- нар. майстра, працівника Костопіл.
склозаводу] // Зміна. – 1977. – 3 берез. – Співавт. І. Король.
89. Старт добрих справ // Культура і життя. – 1977. – 20 січ.
Про інструментальний ансамбль "Медіатор" Рівненського державного
педагогічного інституту.
– 1978 –
90. І завжди юний… // Зміна. – 1978. – 3 черв.
Про самодільний ансамбль пісні і танцю Рівненського льонокомбінату.
91. Свято танцю [самодіял. танцюв. колективів Рівненщини] // Червон.
прапор. – 1978. – 31 трав.
– 1979 –
92. Театру залізничників [м. Рівне] – 20 років // Зміна. – 1979. – 14 черв.
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– 1980 –
93. [Рівненському] музичному училищу – 25 // Зміна. – 1980. – 6 груд.
94. Спогади підривника // Зміна. – 1980. – 29 трав.
Про ветерана Великої Вітчизняної війни, завуча Рівненської дитячої
музичної школи № 1 Є.Д. Лотоцького.
– 1981 –
95. Дитяча філармонія [діє при Рівнен. муз. школі № 1] // Червон. прапор. –
1981. – 22 груд.
– 1982 –
96. Дитяча балетна студія // Львів. залізничник. – 1982. – 16 берез.
Про дитячу балетну студію, яка працює при Рівненському клубі
залізничників імені 1 Травня. – (1).
97. І радість пошуку // Червон. прапор. – 1982. – 7 серп.
При викладача Рівненської дитячої музичної школи № 1 І.С. Ройтман.
98. Прилучення до прекрасного // Червон. прапор. – 1982. – 30 квіт.
Про балетну студію Рівненського клубу залізничників.
99. Творча удача // Львів. залізничник. – 1982. – 25 верес.
Про виставу російського самодіяльного народного театру Рівненського
клубу залізничників ім. 1 Травня за п’єсою А. Делендика "Виклик богам". – (1).
– 1983 –
100. Дівчина і пісня // Червон. прапор. – 1983. – 8 берез.
Про солістку ансамблю "Експрес" Рівненського клубу залізничників ім. 1
травня Г. Леошик.
101. Барви мелодій // Червон. прапор. – 1983. – 30 груд.
Про оркестр українських народних інструментів Рівненського державного
інституту культури
102. Діє дитяча філармонія [при Рівнен. дит. муз. шк. № 1] // Зміна. – 1983. –
29 листоп.
103. Бринить обірвана струна // Зміна. – 1983. – 24 верес.
Про поета Сергія Євчука, уродженця с. Федорівка Гощанського району.
104. Хай кобза дзвенить // Зміна. – 1983. – 1 трав.
Звітний концерт українського народного оркестру Рівненського державного
інституту культури. (Керівник С. Марцинковський).
– 1984 –
105. Джерело музичних знань // Червон. прапор. – 1984. – 19 груд.
До 45-річчя з дня заснування Рівненської дитячої музичної школи № 1.
106. *** На батьківщині письменника // Львів. залізничник. – 1984. – 29
верес.
Про відвідання учасниками Днів радянської літератури на Рівненщині
батьківщини письменника М. Островського – села Вілія Острозького району. – (1).
– 1985 –
107. * Зростає виконавська майстерність // Зміна. – 1985. – 13 квіт.

25

Про звітний концерт учнів та викладачів Рівненської дитячої № 1 та
вечірньої музичних шкіл.
108. Його покликала пісня // Зміна. – 1985. – 7 груд.
Про рівненського композитора М. Корейчука.
109. Скрипкової справи майстер [Володимир Гуцуляк] // Зміна. – 1985. – 12
жовт.
110. Тобі моя пісня, краю Поліський // Зміна. – 1985. – 24 груд.
Про рівненського композитора Л. Жевченка.
– 1986 –
111. Маестро // Зміна. – 1986. – 9 верес.
Про диригента духового оркестру Рівненського державного інституту
культури, заслуженого працівника культури УРСР В. Старченка.
112. Музика ударних // Зміна. – 1986. – 26 серп.
Про ансамбль ударних інструментів Рівненського музичного училища.
113. Духової музики оркестр // Зміна. – 1986. – 27 груд.
Про духовий оркестр Рівненського музичного училища.
114. Соліст філармонії // Культура і життя. – 1986. – 3 серп.
Про соліста Рівненської обласної філармонії, заслуженого артиста УРСР
Я. Кульчинського.
115. У строю з піснею // Червон. прапор. – 1986. – 21 листоп.
Про чоловічу хорову капелу Рівненського міського відділу внутрішніх справ.
116. Що дає "музилка" // Червон. прапор. – 1986. – 14 верес.
Про навчально-виховну роботу музичних шкіл.
– 1987 –
117. "Древляни" // Зміна. – 1987. – 21 трав.
Про ансамбль народної музики "Древляни" Рівненського музичного
училища.
118. Друге народження капели // Львів. залізничник. – 1987. – 22 січ.
Про самодіяльну хорову капелу Рівненського клубу залізничників. – (1).
119. Звонкий голос "Думы" // Гудок. – 1987. – 3 дек.
Про молодіжний ансамбль народної пісні "Дума" Рівненського клубу
залізничників ім. 1 Травня. – (1).
120. Музична сім’я Донців // Львів. залізничник. – 1987. – 29 жовт.; Червон.
прапор. – 1987. – 30 груд.
Про музичну сім’ю, яка налічує 38 чоловік, дає концерти на Закарпатті. – (1).
121. С песней в строю // Сов. милиционер. – 1987. – 21 янв.
Про чоловічу хорову капелу Рівненського міського відділу внутрішніх справ.
– (1).
– 1988 –
122. ** Вірую: Прем’єра вистави // Львів. залізничник. – 1988. – 2 черв.
Про прем’єру вистави "Вірую" за п’єсою Ю. Грушаса, "Любов, джаз і чорт",
яку поставив російський самодіяльний народний театр Рівненського клубу
залізничників ім. 1 Травня. – (1).
123. Грай, музико! // Зміна. – 1988. – 24 трав.
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Про студентський ансамбль народної музики Рівненського державного
інституту культури.
124. З дзвінкого джерела // Червон. прапор. – 1988. – 18 листоп.
Про кандидата мистецтвознавства, професора кафедри музичного фольклору
інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету
Б. Яремка.
125. І звуки скрипки та баяна // Червон. прапор. – 1988. – 16 груд.
Про квартет баяністів та ансамбль камерної музики викладачів Рівненської
дитячої музичної школи № 1.
126. Песня в строю // Сов. милиция. – 1988. - № 4. – С. 45.
Про чоловічу капелу Рівненського міського відділу внутрішніх справ під
керівництвом М. Калітинського. – (1).
127. Пісня – її доля // Зміна. – 1988. – 8 берез.
Про рівненську співачку Т. Маслову.
128. Позивні душі // Зміна. – 1988. – 19 квіт.
Про рівненського композитора Б. Забуту.
– 1989 –
129. Бринить обірвана струна // Червон. прапор. – 1989. – 5 квіт.
Про поета С. Євчука, уродженця с. Федорівка Гощанського району.
130. Його неспокійна мить // Львів. залізничник. – 1989. – 7 груд.
Про літературно-мистецький вечір "В двадцятий вік непросто жити…",
присвячений пам’яті поета Г. Чубая, який відбувся в Рівному. – (1).
131. Кобзареве слово живе: На Ровенщині завершився тижд. л-ри для дітей
та молоді у рамках Всесоюз. Шевченків. свята "В сім’ї вольній, новій" // Львів.
залізничник. – 1989. – 30 трав. – (1).
132. Музика – дітям // Зміна. – 1989. – 21 груд.
Рівненській дитячій музичній школі № 1 – 50 років.
133. Невмируща слава козаків // Львів. залізничник. – 1989. – 8 лип.
Про День пам’яті, який відбувся у музеї-заповіднику "Козацькі могили" на
Рівненщині. – (1).
134. Пісні рідного краю // Львів. залізничник. – 1989. – 22 черв.
Про традиційне обласне свято народного мистецтва "Пісні рідного краю",
що пройшло в м. Острозі на Рівненщині. – (1).
135. Пісні серця // Червон. прапор. – 1989. – 1 січ.
Про соліста Рівненської обласної філармонії Т. Денисюка.
136. Світ музики // Рад. освіта. – 1989. – 24 листоп.
Про Рівненську дитячу музичну школу № 1.
137. Творчий портрет сучасника // Червон. прапор. – 1989. – 30 черв.
Про персональну виставку робіт рівненського художника О. Лаворика.
– 1990 –
138. "Древляни" в Італії // Червон. прапор. – 1990. – 28 жовт.
Ансамбль народної музики "Древляни" Рівненського музичного училища –
учасник XII Міжнародного фольклорного фестивалю в Італії. Керівник Я. Зуляк.
139. Золото з хвиль познанських // Червон. прапор. – 1990. – 18 верес.
Про чемпіона світу з веслування на байдарках і каное заслуженного майстра
спорту, земляка Юрія Гуріна.
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140. Наша сила, наша слава // Львів. залізничник. – 1990. – 30 черв.
Про свято вшанування героїв Берестецької битви на Рівненщині. – (1).
141. "О, слово рідне, що без тебе я…" // Львів. залізничник. – 1990. – 29 трав.
Про перше обласне свято української мови і культури, що пройшло на
Рівненщині. – (1).
142. * [Республіканський] конкурс духової музики [проходив у Рівному] //
Червон. прапор. – 1990. – 30 жовт.
– 1991 –
143. Гайденко А. Авторський звіт композитора: [Бесіда з харків.
композитором А. Гайденком] / Розмову вів Б. Столярчук // Червон. прапор. – 1991.
– 11 черв.
144. Мідь оркестру дзвенить // Червон. прапор. – 1991. – 31 трав.
Про духовий оркестр Смизького деревообробного комбінату.
145. На сцені дитячий зразковий // Зміна. – 1991. – 25 черв.
Про дитячий духовий оркестр Рівненської дитячої музичної школи № 1.
146. Рудницький Р. На землі батьків: [Бесіда з америк. піаністом
Р. Рудницьким] / Розмовляв Б. Столярчук // Червон. прапор. – 1991. – 3 квіт.
147. Свято духової музики // Горинь. – 1991. – 15 берез.
Про концерт духової музики з участю міжнародних колективів, що проходив
у Рівному.
– 1992 –
148. "Він од народу набирався сили" // Рівне. – 1992. – 1 лют.
Про українського композитора Миколу Лисенка.
149. Двадцять літ неспокою // Рівне. – 1992. – 8 трав.
Про інструментальний ансамбль "Медіатор" Рівненського державного
педагогічного інституту.
150. Звуки бандури і баяна // Вільне сл. – 1992. – 19 груд.
Про артистів Рівненської обласної філармонії Тетяну та Олександра
Івченків.
151. І співи хорові… // Вісті Рівненщини. – 1992. – 23 жовт.
Про конкурс хорових колективів ім. М. Леонтовича у Рівному.
152. Серед переможців [конкурсу хорових колективів ім. М. Леонтовича] –
хор Покровського собору // Рівне. – 1992. – 6 черв.
153. * Струни душі // Рівне. – 1992. – 16 трав.
Концерт ансамблю камерної музики з нагоди 10-річчя його заснування
відбувся в Рівненській дитячій музичній школі № 1.
154. У пошуках власного слова // Рівне. – 1992. – 13 листоп.
Про молодого поета Ігоря Трофимчука.
155. Школа, в якій затишно // Музика. – 1992. - № 2. – С.18. – Співавт.:
Д. Кухарук.
Про Рівненську дитячу музичну школу № 1.
– 1993 –
156. А мить прекрасна // Горинь. – 1993. – 5 берез.
У Рівненському державному інституті культури відкрилася фотовиставка
старшого викладача кафедри духових інструментів О. Гайдабури.
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157. Успіх джаз-оркестру // Вісті Рівненщини. – 1993. – 30 листоп.
Про джаз-оркестр під керівництвом О. Гайдабури, концерт якого відбувся в
залі Рівненського державного педагогічного інституту.
158. Чарівне сопрано // Вісті Рівненщини. – 1993. – 16 лют.
Про співачку, викладача Рівненського державного педагогічного інституту
Тетяну Перенчук.
– 1994 –
159. "До Бога різними мовами" // Рівне. – 1994. – 30 квіт.
Про фестиваль духовної музики в Рівному.
– 1996 –
160. Пісні "Горини" над Віслою // Вільне сл. – 1996. – 24 січ.
Про фольклорний ансамбль "Горина" Рівненського
педагогічного інституту.

державного

– 1997 –
161. Грає "Арката" // Рівне. – 1997. – 18 квіт.
Про концерт камерного оркестру Вінницької обласної філармонії "Арката" в
Рівному.
– 1998 –
162. Грає квартет баяністів // Вільне сл. – 1998. – 13 трав.
Про квартет баяністів Рівненської дитячої музичної школи № 1 ім.
М. Лисенка.
163. ** З народних джерел // Вільне сл. – 1998. – 20 трав.
Творчий звіт інструментальної групи фольклорного ансамблю "Горина"
Рівненського державного інституту культури. Керівник Б. Столярчук.
164. ******* Класу контрабаса – 20 років // Сім днів. – 1998. – 25 груд.
20 років тому у Рівненській дитячій музичній школі № 1 викладачем Б.
Столярчуком був заснований клас контрабаса.
165. * Македонія далека і близька // Сім днів. – 1998. – 26 верес.
Про виступ фольклорного ансамблю "Горина" Рівненського державного
інституту культури (керівник – заслужений працівник освіти України В. Павлюк)
на XIX Міжнародному студентському фольклорному фестивалі в м. Скоп’є
(Македонія).
166. * Мелодій звуки чарівні // Вільне сл. – 1998. – 15 квіт.
Про ансамбль камерної музики Рівненської музичної школи № 1. Керівник
Б. Столярчук.
167. На срібній павутині осені // Сім днів. – 1998. – 21 лют.
Про журналіста, голову Рівненського обласного краєзнавчого товариства
Всеукраїнської спілки краєзнавців І. Пащука.
– 1999 –
168. Зона болю Костянтина Литвина // Образотв. мистец. – 1999. - № 3-4. –
С.33.
Про творчість рівненського художника.
169. Передзвін мелодій // Вільне сл. – 1999. – 25 серп.
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Про творчі здобутки зразкового дитячого духового оркестру будинку
культури Смизького деревообробного комбінату Дубенського району під
керівництвом В. Гайдачука.
– 2000 –
170. А музика звучить // Вісті Рівненщини. – 2000. – 9 січ.
Про джаз-оркестр під керівництвом О. Гайдабури.
171. "Золота осінь" А. Вознярського // Сл. і час [Рівне]. – 2000. – 1 груд.
Про персональну виставку живописця з села Глинськ Здолбунівського
району А. Вознярського.
172. Неспокій душі // Сім днів. – 2000. – 27 жовт.
Про виставку робіт рівненського скульптора В. Стасюка, яка відкрилась в
салоні Рівненських художньо-виробничих майстерень.
173. Талант від Бога // Сл. і час [Рівне]. – 2000. – 3 листоп.
Про творчість художника О. Самчука, виставка робіт якого відкрилась у
салоні Рівненських художньо-виробничих майстерень.
174. У джазі чарівні мелодії // Вісті Рівненщини. – 2000. – 16 лют.
Про творчість керівника студентського джаз-оркестру кафедри духових та
ударних інструментів Рівненського державного гуманітарного університету,
створеного у 1974, О. Гайдабури.
175. У музичній райдузі // Вісті Рівненщини. – 2000. – 24 листоп.
Про рівненську обласну асоціацію композиторів-піснярів.
176. Ювілей краєзнавчої спілки // Нар. газ. – 2000. – 24 берез.
До 10-річчя створення Всеукраїнської спілки краєзнавців, до складу якої
входить Рівненське обласне краєзнавче товариство.
– 2001 –
177. Гобелени Богдана Губаля // Вільне сл. – 2001. – 15 серп.
Про виставку робіт заслуженого діяча мистецтв України Б. Губаля з ІваноФранківська, яка експонувалася в художньому салоні Рівного та в обласному
краєзнавчому музеї.
178. Джаз-оркестри Олександра Гайдабури // Сім днів. – 2001. – 5 січ.;
Вільне сл. – 2001. – 25 квіт.
Про творчий шлях джаз-оркестру Інституту мистецтв Рівненського
державного гуманітарного університету та його керівника.
179. Дзвени, бандуро // Сім днів. – 2001. – 16 листоп.
Про вечір з нагоди 20-річного творчого ювілею бандуристки Т. Бенедюк у
Рівненській дитячій музичній школі № 1.
180. Диригує Алла Покотило // Сім днів. – 2001. – 5 жовт.
Про відзначення у Рівному ювілею хормейстера, викладача, диригента
А. Покотило.
181. Засновнику "Горині" – 60 // Нар. творчість. – 2001. - № 20. – жовт.-груд.
– С. 60.
Про В. Павлюка, який створив фольклорно-етнографічний ансамбль
"Горина" Рівненського державного інституту культури.
182. Патріарх рівненських композиторів [- Леонід Жевченко] // Нар.
творчість. – 2001. – листоп.-груд.
183. Педагог, фольклорист, диригент // Сім днів. – 2001. – 19 жовт.
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Про діяльність Ю. Цехміструка (1895-1968), який жив і працював на
Рівненщині.
184. "Поезія" художника // Вісті Рівненщини. – 2001. – 21 лют.
Про творчість рівненського художника, члена Спілки художників України
В. Гвоздинського.
185. Популяризатор музичного фольклору Волині [Ю. Цехміструк] // Вісті
Рівненщини. – 2001. – 5 груд.
186. Пригорни мене, пісне // Вільне сл. – 2001. – 17 жовт.
Про Рівненського композитора й педагога Л. Жевченка.
187. Серцем доторкнися до струни // Сім днів. – 2001. – 23 лют.
Про рівненського композитора, хорового диригента, педагога В. Толканьова.
188. Симфонія нового століття // Сім днів. – 2001. – 5 січ.
Про виставку живопису релігійної тематики, яка відкрилась у Рівному.
189. Співак із Ясениничів // Сл. і час [Рівне]. – 2001. – 21 верес.
Про творчість соліста Рівненської обласної філармонії, заслуженого артиста
України Т. Денисюка.
190. Сторінки українського романсу // Вільне сл. – 2001. – 14 берез.
Про вечір романсу у виконанні заслуженого артиста України Т. Денисюка,
який відбувся у Рівненському залі камерної та органної музики.
191. Ювілей джазового музиканта [О. Гайдабури] // Нар. творчість. – 2001. –
жовт.-груд.
– 2002 –
192. А пісні тій немає меж… // Вісті Рівненщини. – 2002. – 24 квіт.
Про співачку та педагога з Рівного Т. Перенчук.
193. Добра пам’ять про земляка: Штрихи до портрета композитора Павла
Сениці // Демократ. Рівненщина. – 2002. – 1 лют. – Рец. на кн.: Каневська Г.,
Виткалов В. Павло Іванович Сениця: Життєвий і творчий шлях музиканта (Рівне,
2001).
194. З народного джерела // Сім днів. – 2002. – 19 квіт.
Про II регіональний конкурс молодих виконавців народної музики, який
проходив в Інституті мистецтв Рівненського державного гуманітарного
університету.
195. Загадкова ніжність Алевтини Єлсукової // Сім днів. – 2002. – 26 лип.
Про майстра декоративно-прикладного мистецтва, яка працювала головним
художником на Рівненській фабриці нетканих матеріалів.
196. Маляр із Шубкова // Вісті Рівненщини. – 2002. – 16 січ.
Про персональну виставку робіт рівненського художника Є. Чорного, яка
експонується в виставковій залі Рівненської обласної організації Національної
спілки художників України.
197. Пейзажі Кіммерії у творчості художника О. Бобришева // Демократ.
Рівненщина. – 2002. – 15 лют.
О. Бобришев – член Національної спілки художників України, з 1980-х років
проживає у Рівному.
198. Срібні струни "Медіатора" // Сім днів. – 2002. – 24 трав.
Публікація присвячена 30-річчю народного інструментального ансамблю
"Медіатор" Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного
університету (керівник М. Корейчук).
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– 2003 –
199. Автентика співу з уст молодих // Сім днів. – 2003. – 25 квіт.
Про III регіональний конкурс молодих виконавців української народної
музики "З народного джерела", який пройшов у Рівному.
200. **** Повторити себе в учнях // Вісті Рівненщини. – 2003. – 11 черв.
Про концертмейстера, виконавця і педагога із Рівного Н. Шипунову.
201. **** Творчі зв’язки міцніють // Сім днів. – 2003. – 13 черв.
Рівненські художники провели міжнародний пленер у місті Пйотркув
Трибунальський (Польща).
– 2004 –
202. Інструменталіст-експериментатор // Сім днів. – 2004. – 2 квіт.
Про дослідника інструментарію, композитора і педагога з Рівного
М. Лисенка-Дністровського.
203. Охоронці народних скарбів // Сім днів. – 2004. – 26 берез.
Про діяльність Рівненської міської краєзнавчої організації.
204. Співає "Горина" // Вісті Рівненщини. – 2004. – 4 серп. – Співавт.:
Р. Дзвінка.
Про студентський молодіжний фольклорний ансамбль "Горина" Інституту
мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, який відзначив 25річчя, творчої діяльності.
205. **** Триєдність неба – землі – людини // Сім днів. – 2004. – 2 січ.
Про персональну виставку художниці Тетяни Лукашевич.
– 2005 –
206. А музиці немає кінця // Вісті Рівненщини. – 2005. – 1 квіт. – Співавт.:
Цюлюпа С., Терлецький М.
Про музиканта, диригента, педагога, громадського діяча В. Старченка (19421989), який працював в Інституті культури РДГУ.
207. **** Диригент "Червоної калини" // Сл. і час [Рівне]. – 2005. – 25 лют.
Про головного лікаря санаторію "Червона калина" Рівненського району
М. Сивого.
208. Літературний музей Рівному потрібен // Вільне сл. – 2005. – 5 лип.
Публікація на підтримку статті І. Пащука "У Рівному має бути літературний
музей".
209. ***** Микола Пономаренко – музикант, педагог, науковець // Вісті
Рівненщини. – 2005. – 11 листоп.
До 75-річчя від дня народження викладача Рівненського державного
гуманітарного університету.
210. Переступаючи поріг // Вісті Рівненщини. – 2005. – 4 лют.
Про персональну виставку художника В. Колосова, яка відкрилася у
виставковій залі Рівненької обласної організації Національної спілки художників
України.
211. Творчий пошук митця // Вісті Рівненщини. – 2005. – 23 квіт.
Про персональну виставку художника, заслуженого працівника культури
України А. Мартиненка, яка відкрилась в Рівному.
212. Ювілей рівненських художників // Вісті Рівненщини. – 2005. – 9 лют.
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Про виставку, приурочену до 15-річчя від дня заснування спілки художників,
яка відкрилась в Рівному.
– 2006 –
213. Гран-прі – у студентки музучилища // Рівне Час. – 2006. – 27 квіт. –
Співавт.: С. Доленко.
Про Другий Всеукраїнський відкритий конкурс молодих виконавців ім.
В. Старченка, який пройшов у Рівному.
214. Пісня – як доля // Рівне Час. – 2006. – 28 верес.
Про керівника народного ансамблю з с. Русивель Гощанського району
С. Осипчука.
– 2007 –
215. Микола Корейчук – педагог, композитор, науковець // Вісті
Рівненщини. – 2007. – 1 черв.
Про декана музично-педагогічного факультету РДГУ, заслуженого
працівника культури України, професора.
216. Новий лауреат // Культура і життя. -2007. – 21 лют.
Про лауреата Рівненської обласної мистецької премії ім. Г. Жуковського
заслужену артистку України, солістку Рівненської філармонії Н. Фарину.
ПОЕТИЧНІ ТВОРИ
Окремо видані твори
217. Причастя: Вірші / Слово про авт. П. Велесика. – Ровно:
Облполіграфвидав, 1990. – 56 с.: порт. – Зміст: Розд.: У батьковім саду; Нас
торкнулась війна; Золота легенда.
Перша збірка віршів. Їхня тематика – природа, почуття до рідної землі,
кохання.
218. Зірка долоні: Поезії. – Рівне: Азалія, 1993. – 20 с. – Зміст: Розд.: Тиша на
устах; Октави; Чотири вірші; Дощинки на долоні.
Книгу складає інтимна лірика.
219.Мій серпень: Зб. віршів. – Рівне: Ліста, 1997. – 120 с.: порт. – Зміст:
Розд.: Серпневий сад; Осіння блакить; Твої долоні; Калинові кетяги; Терцини
осені.
У віршах, вміщених в збірці, оспівується любов до рідної землі, до коханої,
до людей.
220. Осінь в Маковичах: [Поезії]. – Рівне, 2001. – 5 с. – Зміст: "Кругом такі
холодні небеса…"; "Твій сад вже дихає морозом…", "Холодний осінній
промінь…", "Стрілися з тобою дуже пізно…" та ін. вірші.
У буклеті вміщені вірші про природу, кохання.
221. Одну тебе кохаю: Поезії. – Костопіль: Роса, 2003. – 56 с.: портр. – Зміст:
Розд.: Десь наше літо забрело; Солодкий в осені цілунок; Околиці Рівного;
Терцини дощу.
Вміщені ліричні вірші.
222. Забреду у твій сад: Поезії. – Костопіль: Роса, 2005. – 54 с. – Зміст: "На
дні душі твоєї тайна"; "Де загубилась річечка в густих лісах"; "На краєчку твоєї
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душі"; "Теплить твоя долоня мої губи" та ін. вірші; Розд.: З доріг далеких; Терцини
кохання.
До збірки увійшли ліричні вірші, багато із яких навіяні мотивами Італії,
Польщі, Македонії.
223. Згоряю, як свіча: Вибр. – Рівне, 2005. – 254 с.: портр.
До збірки вибраних творів увійшла краща поезія Б. Столярчука з книг
"Причастя" (1990), "Полісся моє голубе", "Вертаю у мамину пісню" (1991), "Зірка
долоні" (1993), "Мій серпень" (1997), "Одну тебе кохаю" (2003), "Забреду у твій
сад"; "Ти – маленька планета" (2005). Вірші оспівують любов до рідної землі до
коханої, до людей.
224. Ти – маленька планета: Терцини. – Костопіль: Роса, 2005. – 54 с. – Зміст:
"Вечір! Розсипались зорі…"; "На ромашці гадаю…"; "Забрели у пшеничні
стежки…"; "Холодний осінній промінь…" та ін. поезії.
До збірки увійшли інтимні трирядкові вірші про кохання.
***
225. Уоллес Д. Поезії / Пер. з англ. Б. Столярчука. – Рівне, 2001. – 38 с. –
Текст парал.: укр., англ.
Вірші канадського поета Джо Уоллеса (1890-1975) вперше перекладені
української мовою.
Публікації в збірниках та періодичних виданнях
226. Здравствуй, деревня: [Вірші] // Будівник комунізму [Сарни]. – 1971. – 1
трав.
Перший поетичний твір Б. Столярчука, опублікований у пресі.
227. Хатинь; Біля Бреста: [Вірші] // Червон. прапор. – 1973. – 7 січ.
228. "Вій йшов вперед…"; Ранок: [Вірші] // Зміна. – 1977. – 5 лют.
229. Моє місто; Мужність; День прийшов: [Вірші] // Зміна. – 1978. – 25 трав.
230. Він переміг: [Вірші присвячені пам’яті П. Ходневича] // Червон. прапор.
– 1979. – 17 черв. – Зміст: Стартує день; Літо; Жайвір; Дзвонять колоски.
231. "І квітне радість…"; "З крил літака…": [Вірші] // Зміна. – 1979. – 23
серп.
232. Крило вересня; Скерцо осені: [Вірші] // Зміна. – 1979. – 25 жовт.
233. Миколі Максисю; Біля обеліска: [Вірші] // Зміна. – 1980. – 24 лип.
234. Чотири висоти: [Вірш, присвячений Г. Корольовій] // Червон. прапор. –
1983. – 28 серп.
235. Чотири висоти Гулі Корольової: [Вірші] // Червон. промінь [Костопіль].
– 1984. – 1 трав.
236. З нових віршів: [Вірші] // Зміна. – 1985. – 5 берез. – Зміст: Хай буде
наша земля!; Серпень 41-го; У батьковім саду; Пісня; Осінній ранок; Соняшник.
237. Кіно; "Хтось росу розсипав…": [Вірші] // Комсомол. іскра [Одеса]. –
1986. – 26 квіт. – (1).
238. Скерцо осені: [Вірші] // Червон. промінь [Костопіль]. – 1986. – 29
листоп.
239. "Пам’яті шкільного товариша"; Бетховен; "Змахни сльозу, єдина,
сміхом…"; "Вже голубіє сива рань…": [Вірші] // Машинобудівник [Квасилів]. –
1987. – 4 груд.
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Міститься коротка довідка про Б. Столярчука.
240. Є правда над усім: [Вірші] // Червон. прапор. – 1987. – 5 верес. – Зміст:
Мудре слово; Тиша; Ноктюрн; "Хтось радощам позаздрив нашим…"
241. Слова, що біля серця збереглися: [Вірші] // Сл. правди. [Рівне]. – 1987. –
4 жовт.
242. "Чужу біду візьму до серця": [Вірші] // Зміна. – 1988. – 14 черв. – Зміст:
"Вже голубіє сива рань…"; "Б’є джерело у душу часто…"; "Чужа біда болить у
серці…"; "Війну в твоє віконце покрай м’яти…"; "Відходять друзі…"; "Нас вінчала
ранкова зоря…".
243. Гаєнко В. Свято класичної музики // Червон. прапор. – 1989. – 5 трав.
Ансамбль камерної музики Рівненської музичної школи № 1 (керівник
Б. Столярчук) брав участь у концерті, приуроченому 50-річчю возз’єднання
західноукраїнських земель.
244. З нових поезій: [Вірші] // Червон. промінь [Костопіль]. – 1989. – 9 трав.
245. Соната мого дня: [Вірші] // Машинобудівник [Квасилів]. – 1989. – 25
серп. – Зміст: Алегро; Анданте; Скерцо; Фінал.
246. Вертаю у мамину пісню: [Вірші] // Кухарук Д., Столярчук Б. Полісся
моє голубе: Пісен.-поет. зб. – Рівне, 1991. – С. 32-53. – Із змісту: "Коли підступно
підповзе олжа…"; "Тут все моє, усе до таємниць…"; "Відміряю усе по сім разів…"
та ін. вірші.
247. Соняшник; "Опадаю кленовим листом…"; "Несе твій погляд…"; "Коли
торкнешся моїх рук…"; "А поруч ти…"; "А пам’ять тримає…" // Сл. правди [Рівне].
– 1991. – 13 лип.
248. "Чужа біда болить у серці…": [Вірші] // Азалія: Літ.-краєзн. календар на
1993 р. – Рівне, 1992. – Вип. 1. – С. 28.
249. "Зриває осінь поцілунки…"; "Молюсь за тебе…"; "Я так люблю цю
землю…": [Вірші] // Нове життя [Здолбунів]. – 1994. – 12 жовт.
250. Джерело біля Пляшівки: [Вірші] // За волю вольную: Поет. ант. /
Упоряд. І. Пащук. – Рівне, 1995. – С. 70.
У вірші передані почуття шани до учасників Берестецької битви 1651 р., до
тих місць, де вона відбувалася.
251. "Розковую оголені слова…": [Вірші] // Шевченкові верстви: Твори
літераторів, краєзнавців та митців Рівненщини, присвяч. Великому Кобзареві. –
Рівне, 1996. – С. 64.
252. Мелодії душі: [Вірші, біогр. довідка] // Вільне сл. – 1997. – 23 серп. –
Зміст: "Верни мене, доле…"; "В долонях туману…"; "Знову задощило…"; "Мовчу і
думаю…" та ін.
253. У сузір’ї муз: [Вірші, біогр. довідка] // Вісті Рівненщини. – 1997. – 20
серп. – Зміст: Твоє ім’я; Ліричне; "Покохати удруге не можна…" та ін.
254. "Я вертаюсь у вірш…"; "Моя душа належала твоїй…"; "Я чую мову
птахів дивну…"; "Люблю тебе…": [Вірші] // Сім днів. – 1997. – 23 серп.
255. Гукав віру, прийшла надія, а в серці жила любов: [Вірші] // Нар.
творчість. – 1998. – січ.-берез. – Зміст: "Захмеліла зима…"; "Верни мене доле…";
"Моя душа належала твоїй…"; "Довірливо світилося мені…" та ін.
256. З поетичного зошита Богдана Столярчука // Демократ. Рівненщина. –
2000. – 29 верес. – Зміст: "А що буде з нами, як літо пройде…"; "В долонях туману
дрімала трава…"; "Вбирає сад вже сутінки потроху…" та ін.
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257. Богдан Столярчук – музикант, літератор, педагог // Нар. газ. – 2001. – 3
серп.
Вміщенні вірші із збірки "Мій серпень": "Лине серпень із контурів літа…";
"Від снів твоїх мені ще нерозгаданих…"; "Верни мене, доле…", а також коротка
довідка про автора.
258. Забреду у твій сад: [Вірші] // 7 днів. – 2005. – 1 лип. – Зміст: "На дні
душі твоєї тайна…"; "Поміж мною і тобою…"; "Ти забудеш про все…"; "В дорогу
візьму лиш кохання…" та ін.
Вміщенні поезії із збірки Б. Столярчука "Забреду у твій сад" (Костопіль,
2005).
***
259. Уоллес Д. Моїй донці; Мертві говорять; Фантазія; "Вона і плакала…":
[Вірші. Пер. з англ. Б. Столярчука]. – Червон. прапор. – 1990. – 27 жовт.
260. Уоллес Д. "Наша зброя…"; "Маленьке тюремне вікно…": [Вірші. Пер. з
англ. Б. Столярчука] // Зміна. – 1989. – 31 серп.
261. Уоллес Д. Рано-вранці; Фантазія: [Вірші. Пер. з англ. Б. Столярчука] //
Зміна. – 1990. – 22 груд.
***
262. Моє Полісся голубе; Рідне місто моє; Балада про цуманський ліс:
[Вірші] // Кухарук Д., Столярчук Б. Полісся моє голубе: Пісен.-поет. зб. – Рівне,
1991. – С. 5-15.
На вказані вірші композитор Д. Кухарук написав пісні.
263. Моє Полісся: [Вірш] // Пастушенко А. Пісня повертається додому: Зб.
пісень. – Рівне, 1997. – С.11.
Вірш покладено на музику композитором А. Пастушенком.
264. Забіліли сніги: [Вірш] // Андрухов А. З добром і любов’ю: Вок.-хор.
твори. – Рівне, 2000. – С. 57.
Даний вірш покладений на музику композитором А. Андруховим.
265. Моє Полісся; Спинилась осінь: [Вірші] // Пастушенко А. Моя родина –
Україна: Навч. посіб. – Рівне, 2002. – С. 12,69.
На вміщенні вірші створені пісні композитором А. Пастушенком.
266. Осінній поцілунок // Швидків Г.Р. Українські народні пісні та романси в
курсі постановки голосу для сопрано: Навч. репертуар. – метод. посіб. – Рівне,
2005. – С. 109-114.
Вірш покладено на музику композитором О. Калустьяном.
267. Пахощі Волинської землі; Моє Полісся голубе; Вечір; Спинилась осінь в
батьківськім саду; Зачарований ліс; Осінній лист; Забіліли сніги; Горить моя свіча;
Я вертаюсь у вірш; Верни мене, доле // Володько С. Пахощі Волинської землі:
Десять пісень на сл. Б. Столярчука. – Рівне. – 2006. – С. 3-21.
Упорядкування. Редагування
268. Контрабас. 1-2 класи: Учб. репертуар дит. муз. шкіл. Клавір з додатком
партії контрабаса. – К.: Муз. Україна, 1990. – 51 с. – Ред.-упоряд.
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269. Ой цвіте калина...: Нар. пісні Рівненщини: [Зб.] / Нотація нар. мелодій
Л. Гапон-Січкарук; Вступ сл. І. Пащука. – Рівне: Держ. ред.-вид. п-во, 1992. – 100 с.
– Упоряд.
270. Блонський Х. Вода з-під каменя: Вірші та пісні. – Рівне: Азалія, 1994. –
102 с. – Муз. упоряд.
271. Цехмійструк Ю. Ой зійдися родинойко: Нар. пісні Рівнен. та Волин.
обл. – Рівне, 1995. – 53 с. – У складі групи упоряд.; Авт. вступ. ст.
272. Цехмійструк Ю. Ой на горі ряст цвіте: Нар. пісні Рівнен. та Волин. обл.
– Рівне, 1995. – 116 с. – У складі групи упоряд.
273. Каганов М. Твори на вірші Тараса Шевченка. - Рівне, 1996. – 36 с. –
Ред.-упоряд.; Авт. передм.
274. Календарні пісні Великої Волині: Зб. нар. пісень / М-во культури і
мистецтв України; Рівнен. держ. ін-т культури, каф. фольклору та нар. співу. –
Рівне: Ліста, 1997. – 144 с. – Упоряд.
275. Афонченко М. Українська хорова духовна музика: Хрестоматія з
диригування / М-во культури і мистецтв України; Рівнен. держ. ін-т культури, каф.
хор. диригування. – Рівне, 1998. – 192 с. – У складі групи ред. і упоряд.
276. Басові інстурменти в народних ансамблях та оркестрах / М-во культури
і мистец. України; Рівнен. держ. ін-т культури, каф. фольклору та нар. співу. –
Рівне, 1998. – 27 с. – Упоряд.
277. Козицький С. Сивий туман на долині: Нар. пісні Волині, Поділля та
Холмщини. – Рівне, 1998. – 69 с. – У складі групи упоряд.
278. Пащук І. Перше краєзнавче десятиліття на Рівненщині (1989-1999 рр.) /
Всеукр. спілка краєзнавців Рівнен. обл. краєзн. т-ва. – Рівне, 1999. – 22 с. – Ред.
279. Співаємо інтервали: Зб. пісень – вправ. – Рівне, 1999. – 25 с. – Ред.упоряд.; Авт. передм.
280. Перенчук Т. Любисток: Вірші. – Рівне, 2000. – 24 с. – Ред.
281. Вибрані літературні і науково-краєзнавчі публікації Івана Пащука:
Бібліогр. покажч. / Рівнен. обл. краєзн. т-во Всеукр. спілки краєзнавців. – Рівне,
2001. – 34 с. – Ред.: Б. Столярчук, І. Закревська.
282. Краєзнавчі публікації Миколи Федоришина: Бібліогр. покажч. – Рівне,
2001. – 12 с. – Ред.
283. Лисенко-Дністровський М. Музичні сходинки: П’єси для дітей. – Рівне,
2001. – 24 с. – Ред-упоряд.
284. Перенчук Т.Й. Вокальний довідник. – Рівне, 2003. – 44 с. - Ред.
285. Кафедрі музичного фольклору – 25 років / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т,
Ін-т мистецтв; Упоряд. Р.І. Дзвінка. – Рівне, 2004. – 63 с. – У складі редкол.
286. Корейчук М.П. Вокально-хорові та інструментальні твори: Навч. посіб.
для студ. муз.-пед. ф-тів вищих навч. закл. – Рівне: Волин. обереги, 2004. – 192 с. –
Муз. ред.
287. Довідник Рівненської обласної організації Національної спілки
художників України. – Рівне: Перспектива, 2005. – 16 с. – іл. – Ред. – упоряд. – (1).
288. Український літературний провулок: [Альм.] / Т-во любителів скансену
культури матеріальної Холмщини та Підляшшя в Голі. – Люблін [Польща], 2005. –
Т.5. – 317 с. – У складі редакц. ради.
289. Устенко К. Хорознавство і хорове аранжування: Навч. посіб. для студ.
муз.-пед. ф-тів з спеціалізацією "Музична педагогіка і виховання" та "Педагогіка і
методика середньої освіти. Музика" – Рівне. – 2005. – 158 с. – Літ. ред.
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290. Іваник Н. Духовні піснеспіви українською мовою: Навч. посіб. для студ.
вищих навч. закл. – Рівне, 2006. – 148 с. – Ред.
291. Марія Сабат-Свірська: Спогади, матеріали [про життя, творчість, пед. і
громад. діяльність укр. співачки поч. ХХ ст., яка певний час працювала в м.
Рівному]. – Рівне, 2006. – 188 с. – Упоряд., вступ. ст., приміт.
292. Устенко К. Микола Лисенко і становлення хорового професіоналізму в
Україні: Навч.-метод. посіб. для студ. муз.-пед. ф-тів з спеціальності "Музична
педагогіка і виховання" та "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика". –
Рівне, 2006. – 202 с. – Літ. ред.
293. Художники Рівненщини = Аrtistsof Rivne Region: Альм. / Рівнен. обл.
орг. Нац. спілки худож. України; Пер. з англ. Т. Бабенко. – Рівне: Перспектива,
2006. – 91 с.: іл. – Текст. парал.: укр., англ. – Ред. і упоряд., авт. тексту.
Альманах містить біографічні довідки членів Рівненської обласної
організації Національної спілки художників України, їх творчі роботи та
бібліографію наукових праць.
294. Цехміструк Ю. Народні пісні Волині: Фоногр. записи 1936-1937 рр. /
Джерельні матеріали та вид. Б. Столярчука; Відчитання та загал. ред. Б. Луканюка.
– Л.: Рівне, 2006. – 480 с. – іл.: ноти.
295. Цехміструк Ю. Підготовка диригентів багатоголосових хорів в
освітянських закладах: Метод. рек. для студ. ін-тів мистецтв та кер. хор.
колективів. – Рівне, 2006. – 30 с. – Ред.-упоряд.; Співупоряд. К. Устенко.
296. Український літературний провулок: [Альм.] / Т-во любителів скансену
матеріальної культури Холмщини та Підляшшя в Голі. – Люблін [Польща], 2006. –
Т.6. – 310 с. – Парал. тит. арк.: пол. – У складі редакц. ради.
297. Мельник Л. Поема дощу: Вірші. – Костопіль: Роса, 2007. – 100 с. – Ред.
298. Перенчук Т. Практикум вокальної роботи зі школярами: Навч.-метод.
посіб. / М-во освіти і науки України; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, каф. пісен.-хор.
практики та постановки голосу. – Рівне, 2007. – 200 с. – Заг. ред.
298.а. Плюхіна І. Обіймаю світ: [Вірші]. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – 76
с. – Ред.
Рецензії та відгуки на книги та театральні вистави
299. Здрастуй, сонце! // Зміна. – 1982. – 4 жовт.
Російський самодіяльний театр Рівненського клубу залізничників ім. 1
Травня представив п’єсу білоруського драматурга А. Делендика "Виклик богам".
300. Крок до глядача // Зміна. – 1986. – 3 лип.
Про виставу Рівненського обласного театру ляльок "Синя ворона, або крок з
даху". (головний режисер В. Какурін) за твором Р. Погодіна.
301. Крок до глядача // Львів. залізничник. – 1987. – 5 трав.
Російський самодіяльний народний театр Рівненського клубу залізничників
ім. 1 Травня представив п’єсу Н. Яковлєва "Нічний мотоцикліст". – (1).
302. Хай слово віршем озветься: Огляд творів початківців // Зміна. – 1989. –
7 верес.
303. Із творчістю в парі // Вільне сл. – 1992. – 7 листоп.
Відгук на вокальні твори Г. Топоровської "Цвіте бузок" (Дубно, 1992).
304. Мелодій перший згусток // Рівне. – 1992. – 23 жовт.
Відгук на вокальні твори Т. Топоровської "Цвіте бузок" (Дубно, 1992).
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305. Перечитуючи підляських поетів // Над Бугом і Нарвою [Польща]. –
2002. - № 1. – С. 31-33.
Рецензія на книги Е. Жабінської "Коли приходить тиша", І. Киризюка "Смак
ягоди ожини", Ю. Гаврилюка "Голоси з Підляшшя".
Література про життя та діяльність
306. Богдан Столярчук: будні його життя / Всеукр. спілка краєзнавців,
Рівнен. обл. краєзн. т-во; Ред. Г. Дубова. – Рівне, 2002. – 312 с.: іл. – Зміст: Коротка
біографія; Рецензії і відгуки; Пам’ятні знімки; Додатки; Дружні шаржі.
У книзі публікуються матеріали про 30-річну трудову, творчу і громадську
роботу Б. Столярчука, уривки із рецензій і окремі відгуки на його видання і
концертну діяльність. Подано документальні фотознімки та ілюстрації.
***
307. Богдан Столярчук // Пащук І. Млинівщина літературна: Біобібліограф.
довід. про літераторів, які своїм життям та творчістю причетні до Млинів. р-ну
Рівнен. обл. – Рівне, 1992. – С. 54.
308. Богдан Столярчук // Літератори Рівненщини: Довід. / Упоряд. і ред. Є.
Шморгун. – Рівне, 1995. – С. 50.
309. Столярчук Богдан Йосипович // Хто є хто в Рівному та Рівненській
області. – Рівне: Перспектива, 2001. – С. 183-184.
310. Столярчук Богдан Йосипович // Хто є хто на Рівненщині / Уклад.
Г. Атаманчук. – Рівне, 2002. – С. 199-200.
311. Пащук І. Столярчук Богдан Йосипович // Краєзнавці України: (сучасні
дослідники рідного краю): Довід. – К.; Кам’янець-Подільський, 2003. – Т.1. – С.
216-217.
312. Столярчук Богдан Йосипович // Пащук І. Літературно-краєзнавча
енциклопедія Рівненщини. – Рівне, 2005. – С. 173.
***
313. Називаємо переможців // Зміна. – 1979. – 27 жовт.
Б. Столярчук – переможець літературного конкурсу "Вереснева весна",
організованого редакцією газети "Зміна".
314. Вітаємо лауреатів // Львів. залізничник. – 1982. – 31 лип.
Б. Столярчук – переможець літературного конкурсу "Дружбою ми здружені,
Батьківщина – мати". – (1).
315. Мельничук Т. Літературний вечір // Львів. залізничник. – 1983. – 13
груд. – (1).
Б. Столярчук – учасник літературного вечора, присвяченого 40-річчю
визволення Рівного від німецько-фашистських загарбників, що відбувся у
Рівненському клубі залізничників. – (1).
316. Вітаємо лауреатів // Львів. залізничник. – 1985. – 1 січ.
Б. Столярчук – лауреат обласного літературного конкурсу "П’ятирічка на
марші". – (1).
317. Шморгун Є. Довірливий голос контрабаса // Зміна. – 1985. – 25 груд.
Сольний концерт контрабасиста Б. Столярчука відбувся у Рівному.
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318. Шморгун Є. "Червоні сурми" кличуть // Червон. прапор. – 1985. – 3
серп.
Про участь Б. Столярчука у роботі літературного об’єднання "Червоні
сурми", що діяло при обласній молодіжній газеті "Зміна".
319. Береза Ю. Звучить контрабас // Червон. прапор. – 1986. – 8 січ.
Сольний концерт контрабасиста, викладача Рівненської дитячої музичної
школи № 1 Б. Столярчука відбувся в Рівному.
320. Поздоровляємо // Журналіст України. – 1986. - № 7. – С. 46.
Б. Столярчука прийнято до Спілки журналістів УРСР. – (1).
321. Каневська Г. Праця плюс натхнення // Зміна. – 1987. – 14 квіт.
Про ансамбль камерної музики викладачів Рівненської музичної школи № 1
під керівництвом Б. Столярчука.
322. Курепа Л. Зустріч з літераторами [Рівненщини Б. Столярчуком та ін. в
Рівнен. клубі залізничників ім. 1 Травня] // Львів. залізничник. – 1987. – 9 черв. –
(1).
323. Яковенко П. На честь поета [М. Максися відбулася зустріч членів
літератур. студії "Червоні сурми", що діяла при редакції газети "Зміна", з
костопільчанами] // Червон. промінь [Костопіль]. – 1987. – 7 лют.
324. ** Цікава зустріч // Львів. залізничник. – 1988. – 4 лип.
Ансамбль камерної музики викладачів Рівненської музичної школи № 1 під
керівництвом Б. Столярчука мав виступ у Рівненському клубі залізничників ім. 1
Травня на вечорі "Зустріч з улюбленою професією". – (1).
325. Велесик П. Слово про автора // Столярчук Б. Причастя: Вірші. – Ровно,
1990. – С.3-4.
326. Вітренко Т. Смачний виноград в Італії // Зміна. – 1990. – 30 жовт.
Б. Столярчук ділиться враженнями від поїздки на ХІІ Міжнародний
фольклорний фестиваль, що проходив в Італії.
327. ** Музиканти дарують красу // Зміна. – 1990. – 17 берез.
У залі камерної та органної музики відбувся концерт, присвячений 250річчю з дня народження австрійського композитора Карла Діттерса фон
Діттерсдорфа. Прозвучав концерт для контрабаса, соліст - викладач Рівненської
дитячої музичної школи № 1 Б. Столярчук.
328. * Через віки // Червон. прапор. – 1990. – 17 берез.
У залі камерної та органної музики відбувся концерт, присвячений
250-річчю з дня народження австрійського композитора Карла Діттерса фон
Діттерсдорфа. Соліст - викладач Рівненської дитячої музичної школи № 1
Б. Столярчук.
329. * Перлини музики // Вісті Рівненщини. – 1991. – 14 лют.
У залі камерної та органної музики відбувся концерт з циклу "Перлини
світової музики" за участю Б. Столярчука та ін.
330. Шморгун Є. Свято творчості // Червон. прапор. – 1991. – 26 груд.
У Рівному відбувся творчий звіт митців за творами композиторів
Рівненщини. П’єси для контрабаса виконав Б. Столярчук.
331. * Свято пісні // Зміна. – 1992. – 1 лют.
У Рівному відбувся творчий звіт-концерт митців за творами рівненських
композиторів. П’єси для контрабаса виконав Б. Столярчук.
332. Богуш Г. Ювілейний концерт камерного ансамблю // Вільне сл. – 1997.
– 29 берез.
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У Рівненській музичній школі № 1 ім. М. Лисенка відбувся ювілейний
концерт камерного ансамблю викладачів з нагоди 15-річчя створення.
333. [В Рівненському державному інституті культури відбувся вечір-звіт
Б. Столярчука, присвячений 25-річчю його педагогічної діяльн.]. // Волинські
дзвони: Наук.-краєзн. альм. – 1997. – Вип. 2. – С. 92.
334. Ваньок П. Творчий звіт Богдана Столярчука [, присвяч. 25-річчю пед. і
творч. діяльн.] // Вільне сл. – 1997. – 1 жовт.
335. Димченко С. Розтривожена оркестрами душа: Худож.-докум. нарис. –
Л.: Каменяр, 1997. – С. 23.
В концерті з нагоди 250-річчя австрійського композитора Карла Діттерса
фон Діттерсдорфа брав участь камерний оркестр Рівненської обласної філармонії
під керівництвом Б. Депо. Соліст Б. Столярчук.
336. Каневська Г. А музика звучить // Вісті Рівненщини. – 1997. – 9 квіт.
15 років тому за ініціативою Б. Столярчука було створено ансамбль камерної
музики Рівненської музичної школи № 1.
337. [Лауреатом обласної літературно-мистецької премії імені Б. Тена 1997
року названо Б. Столярчука] // Волинські дзвони: Наук.-краєзн. альм. – 1997. – Вип.
2. – С.92
338. Марчук Л. Поет, композитор… і вічний мрійник [Б. Столярчук] // Дзвін.
– 1997. – 22 серп.
339. Ситник А. Відзнаки дослідникам Рівненщини // Вільне сл. – 1997. – 11
січ.
Постановою президії правління Всеукраїнської спілки краєзнавців
Б. Столярчуку присвоєне звання "Почесний член Всеукраїнської спілки
краєзнавців".
340. Шморгун Є. Причетність // Сім днів. – 1997. – 23 серп.
Про творчі здобутки Б. Столярчука.
341. ** Класу контрабаса - 20 років // Сім днів. – 1998. – 25 груд.
20 років тому в Рівненській дитячій музичній школі № 1 ім. М. Лисенка
відкрито клас контрабаса. Викладач Б. Столярчук.
342. Кравчук С. Серпанкові барви // Рідний край [Гоща]. – 1998. – 18 берез.
Про літературні здобутки Б. Столярчука.
343. Пащук І. "А ви цікавитесь краєзнавчими виданнями?": Розповідає
голова обл. краєзн. т-ва ж-ст І. Пащук // Вільне сл. – 1998. – 29 лип.
В публікації відзначені основні видання Б. Столярчука краєзнавчої тематики.
344. Приймачук К. Премія імені Бориса Тена // Тен Б. Скороминувших років
буревій: Літ. спадщина. Спогади про Б. Тена. Док. – Рівне, 1998. – С. 121-124.
У 1997 році обласну літературно-мистецьку премію ім. Б. Тена одержав
Б. Столярчук.
345. Бабінець Н. Зустріч з майстрами слова [– рівнен. поетами
Б. Столярчуком та ін. в Гощан. серед. шк. ] // Рідний край [Гоща]. – 1999. – 24 квіт.
346. Диплом за книгу // Вільне сл. – 1999. – 10 верес.
Дипломом другого ступеня нагороджено рівненське видавництво "Ліста" за
енциклопедичний довідник Б. Столярчука "Митці Рівненщини".
347. „Живограю – 15”: Життєвий і творч. шлях нар. молодіж. ансамблю пісні
і танцю „Живограй” / М-во освіти України; Рівнен. екон.-гуманітар. ін-т – Рівне,
1999. – 56 с.
Про творчі зв’язки Б. Столярчука та ансамблю "Живограй" (с. 13,19, 48).
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348. Марчук Л. Поет, композитор, і ...вічний мрійник [Б. Столярчук] // Сл. і
час [Рівне]. – 1999. – 12 лют.
349. * Музичні зустрічі // Вісті Рівненщини. – 1999. – 11 серп.
Молодіжний фольклорний ансамбль "Горина" Рівненського державного
гуманітарного університету (керівник інструментальної групи Б. Столярчук) –
учасник українсько-польських творчих зустрічей на Підляшші (Польща).
350. Пащук І. Перше краєзнавче десятиліття на Рівненщині (1989 – 1999). –
Рівне, 1999. – 22 с.
Міститься інформація про краєзнавчу діяльність Б. Столярчука.
351. Творчістю окрилені: Рівнен. держ. ін-тові культури – 20 р. – Рівне, 1999.
– С. 117, 118, 121, 130, 264, 282, 292, 357, 360, 361.
Про творчі здобутки Б. Столярчука.
352. Ювілейні нагороди // Вільне сл. – 1999. – 9 черв.
У зв’язку з 10-річчям Рівненського обласного краєзнавчого товариства
Всеукраїнської спілки краєзнавців відзначено Грамотою обласного управління
освіти Б. Столярчука.
353. Концерт контрабасової музики [, присвяч. пам’яті першого викл. класу
О.М. Островського, відбувся у Рівнен. уч-щі мистецтв і культури. У концерті брав
участь доцент каф. муз. фольклору Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту Б. Столярчук] //
Вільне сл. – 2000. – 15 груд.
354. Пащук І. Краєзнавчій спілці – 10 років // Демократ. Рівненщина. – 2000.
– 24 берез.
Відзначається плідна праця у галузі краєзнавства почесного члена
Всеукраїнської спілки краєзнавців Б. Столярчука.
355. Пащук І. Наш край в іменах: Корот. довід. // Гостинець: Альм. – Рівне,
2000. – Вип. 1. – С. 168-169.
Міститься коротка біографічна довідка про Б. Столярчука.
356. Вітренко Л. Автор 28 видань [Б. Столярчук] // Вісті Рівненщини. – 2001.
– 3 лют.
357.Всеукраїнська спілка краєзнавців від А до Я: [Довід.] / Всеукр. спілка
краєзн.; Авт.-упоряд. О.Г. Бажан, А.А. Ситник. – К., 2001. – С. 60.
Б. Столярчук згадується серед перших членів Рівненського обласного
краєзнавчого товариства.
358. Доленко С. Відзнака краєзнавцю // Нова Волинь. – 2002. – 26 верес.
Про присудження Б. Столярчуку Міжнародної літературно-мистецької
премії ім. Авеніра Коломийця за книгу "Митці Рівненщини".
359. Береза Ю. Лауреатом [Міжнар. літ.-мист. премії ім. А.Коломийця у
2002 р.] став Б. Столярчук // Волин. губерн. відом. – 2002. – 28 верес.
360. Іваненко П. Конференція у Кам’янці-Подільському // Вільне сл. – 2002.
– 16 жовт.
Про науково-практичну конференцію "Історичне краєзнавство у системі
освіти України: здобутки, проблеми, перспективи", на якій виступив Б. Столярчук.
361. Лауреати [Міжнар. літ.-мист. премії ім. А. Коломийця] 2002 року [Б.
Столярчук] // Дзеркало. – 2002. – 15 серп.
362. Ми повинні пам’ятати про внесок кожного …: [Інтерв’ю Б. Столярчука]
/ Розмовляла О. Савчук // ОГО. – 2002. – 12 листоп.
Автор розповідає про свої творчі надбання, про історію написання
мистецтвознавчих книг.
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363. Названо нових лауреатів [Міжнар. літ.-мист. премії ім. А. Коломийця. У
2002 р. лауреатом названо Б. Столярчука] // Вільне сл. – 2002. – 11 верес.
364. Перенчук Т. Богдан Столярчук – музикознавець, поет, краєзнавець //
Гощанське Погориння: давнина і сучасність: Наук. зб. матеріалів наук.-краєзн.
конф., присвяч. 850-річчю Гощі, 14-15 черв. 2002 р. –Рівне; Гоща, 2002. – С. 119122.
365. Пісенне слово Богдана Столярчука // Діалог. – 2002. – 7 черв.
366. Суменко В. Поповнились ряди лауреатів [Міжнар. літ.-мист. премії ім.
А. Коломийця. У 2002 р. лауреатом названо Б. Столярчука] // Вісн. Дубенщини. –
2002. – 30 серп.
367. Зайванівський М. Мистецький букет // Вісті Рівненщини. – 2003. – 21
трав.
Творчий доробок доцента кафедри музичного фольклору Рівненського
державного гуманітарного університету Б. Столярчука.
368. Кидрук І. А, музика звучить... // Вісті Рівненщини. – 2003. – 19 листоп.
На творчому вечорі з нагоди 90-річчя композитора Г. Жуковського, який
відбувся в м. Рівному, названо нових лауреатів мистецької премії його імені, серед
яких – Б. Столярчук.
369. Марчук Л. Вірші й ноти – два інструменти для душі... // Рівне Ракурс. –
2003. – 23 жовт.
Про творчість Б. Столярчука.
370. Пащук І. Звіт про діяльність Рівненського обласного краєзнавчого
товариства Всеукраїнської спілки краєзнавців // Всеукраїнська спілка краєзнавців:
1997-2003. – К., 2003. – С. 65-66, 127
Відзначається краєзнавча діяльність Б. Столярчука.
371. Доленко С. "Хутірська музика" завойовує світ // Нова Волинь. – 2004. –
2 груд.
Про інструментальний ансамбль народної музики "Хутірські музики" під
керівництвом Б. Столярчука.
372. Кидрук І. "Хутірські музики" // Вісті Рівненщини. – 2004. – 24 листоп.
Про творчі здобутки інструментального ансамблю традиційної народної
музики "Хутірські музики" Інституту культури РДГУ, яким керує Б. Столярчук.
373. Савчук О. Перша п’ятірка віртуозів // Сім днів. – 2004. – 3 груд.
Про інструментальний ансамбль "Хутірські музики" (художній керівник
Б. Столярчук) при Інституті мистецтв Рівненського державного гуманітарного
університету.
374. ІІІ з’їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців (29-30 жовт. 2003 р.):
Матеріали і док. / Всеукр. спілка краєзнавців. – К.: ВЦ "Академія", 2004. – С. 23,
72-73, 148-149.
Відображається краєзнавча діяльність Б. Столярчука, його книги краєзнавчої
тематики.
375. Велесик П. Слово про автора // Згоряю, як свіча: Вибр. – Рівне, 2005. –
С. 3-4.
Передмова до книги "Згоряю, як свіча".
376. Творчий колектив в одній особі: [Інтерв’ю з Б. Столярчуком] /
Розмовляв Б. Ющук // Рівнен. діалог. – 2005. – 16 груд.
Митець торкається багатьох аспектів своєї творчої діяльності в галузі
музики, літератури, мистецтва.
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377. Пащук І. Рівне 1283-2003: Іст.-краєзн. хроніка. – Рівне: Овід, 2006. – С.
136, 143, 155.
Міститься інформація про нагородження Б. Столярчука літературномистецькою премією ім. Б. Тена, регіональною краєзнавчою премією "За
відродження Волині", про вихід його книги "Митці Рівненщини".
378. Колесник С. Коли співає душа // Вільне слово. – 2007. – 4 трав.
Про концерт ансамблю камерної музики під керівництвом Б. Столярчука,
який відбувся в Рівненській дитячій музичній школі № 1, з нагоди 25-річчя його
заснування.
379. Три найважливіші речі Богдана Столярчука: Нетрадиційне інтерв’ю з
митцем / Записала В. Захарова // Рівне Ракурс. – 2007. – 1 берез.
***
380. Гаєнко В. Презентація нових книг [Б. Столярчука "Полісся моє голубе"
та "З дзвінкого джерела" в Рівнен. держ. обл. б-ці] // Червон. прапор. – 1991. – 12
листоп.
381. Зайванівський М. Вечори, ювілеї ... // Вісті Рівненщини. – 1992. – 12
груд.
У Рівненській державній обласній бібліотеці відбувся літературномистецький вечір, присвячений 95-річчю від дня народження Б. Тена за участю
камерного оркестру Рівненської музичної школи № 1. Керівник Б. Столярчук.
382. Іваненко П. Поетичне слово Богдана Столярчука // Вільне сл. – 1998. –
11 груд.
У Рівненській державній обласній бібліотеці відбулася презентація
поетичної збірки Б. Столярчука "Мій серпень".
383. Войнарович А. "Книга краю Погориння" // Сл. і час [Рівне]. – 2000. – 1
верес.
Йдеться про презентацію в Києві книг рівненських авторів, серед яких
"Митці Рівненщини" (Рівне, 1997) Б. Столярчука.
384. Ромейчук М. Музика народжує слова // Вісті Рівненщини. – 2002. – 31
трав.
Про презентацію книги Б. Столярчука "Спинилась осінь в батьковім саду",
яка відбулася в Інституті мистецтв Рівненського державного гуманітарного
університету.
385. Ромейчук М. Пісня з батьківської оселі // Вісті Рівненщини. – 2002. – 21
черв.
Про творчий вечір Б. Столярчука, який відбувся в Рівненській державній
обласній бібліотеці.
***
386. Береза Ю. Мої сліди: [Вірш] // Береза Ю. Не роззявляйте рота: Гумор і
сатира. – Рівне, 1995. – С. 100.
Епіграма на вірш Б. Столярчука "Б’ються в душу мою думками…" із
поетичної збірки "Причастя" (Рівне, 1990).
Рецензії та відгуки на твори Б. Столярчука
387. Юсип Д. Від усього серця // Львів. залізничник. – 1984. – 8 трав.
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Огляд віршів рівненських літераторів – Б. Столярчука та ін. – (1).
388. Поклик серця // Львів. залізничник. – 1985. – 18 квіт.
Огляд віршів рівненських літераторів – Б. Столярчука та ін.
389. Юсип Д. Довірся своєму слову // Львів. залізничник. – 1988. – 9 січ.
Огляд віршів рівненських літераторів – Б. Столярчука та ін. – (1).
390. Кидрук І. Мелодії ліричного первістка // Червон. прапор – 1990. – 9
груд.
Про збірку віршів Б. Столярчука "Причастя" (Рівне, 1990).
391. Варжель Р. Мелодії душі // Сл. правди [Рівне] . – 1991. – 13 лип.
Про збірку віршів Б. Столярчука "Причастя" (Рівне, 1990).
392. Варжель Р. На поклик пісні // Сл. правди [Рівне] . – 1991. – 19 листоп.
Про книгу художньо-документальних нарисів Б. Столярчука "З дзвінкого
джерела" (Рівне, 1991).
393. Гаєнко В. Видано в Ровно [збірку віршів "Причастя" Б. Столярчука
(Рівне, 1990)] // Червон. прапор. – 1991. – 31 трав.
394. Пестонюк І. Причащаємо на успіх // Шляхом Жовтня. – 1991. – 9
листоп.
Рецензія на збірку поезій Б. Столярчука "Причастя" (Рівне, 1990). – (1).
395. Цецик П. Книги друкуються… у Рівному: [Бесіда з начальником РВВ
обл. упр. по пресі П. Цециком] / Розмовляла Радійчук Л. // Діалог. – 1991. - № 34. –
серп.
Перша книга, яка була видрукована у редакційно-видавничому відділі
обласного управління по пресі за кошти автора, – поетична збірка Б. Столярчука
"Причастя" (Рівне, 1990).
396. Шевчук С. Школа реставрації традиційного музикування // Вісті
Рівненщини. – 1991. – 23 листоп.
Про навчальний посібник Б. Столярчука "Контрабас. Учбовий репертуар
дитячих музичних шкіл".
397. Ющук Б. І спів бандур, і мідь оркестру // Рівне. – 1991. – 21 груд.
Про книгу художньо-документальних нарисів Б. Столярчука "З дзвінкого
джерела" (Рівне, 1991).
398. Кидрук І. Крила для пісні // Вісті Рівненщини. – 1992. – 1 січ.
Відгук на пісенно-поетичний збірник Д. Кухарука та Б. Столярчука "Полісся
моє голубе" (Рівне, 1991).
399. Пестонюк І. На струнах серця // Зміна. – 1992. – 25 січ.
Про пісенно-поетичний збірник Д. Кухарука та Б. Столярчука "Полісся моє
голубе" (Рівне, 1991).
400. "Зірка долоні": [Поет. зб. Б. Столярчука вийшла у вид-ві "Азалія" (Рівне,
1993)] // Горинь. – 1993. – 6 листоп.
401. Кидрук І. "Фольклор – це підручник душі…" // Вісті Рівненщини. –
1993. – 26 лют.
Про книгу народних пісень Рівненщини "Ой цвіте калина…" (Рівне, 1992),
яку упорядкував Б. Столярчук.
402. Ромейчук М. "Мелодії душі" // Вісті Рівненщини. – 1993. – 14 груд.
Про книгу нарисів Б. Столярчука "Мелодії душі" (Рівне, 1993).
403. Зять М. Фольклористи Рівненщини // Народознавство. – 1994. - № 16. –
листоп.
Про довідник Б. Столярчука "Фольклористи Рівненщини" (Рівне, 1994).
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404. Поліщук Я. Наслухуючи камертон // Сім днів. – 1994. – 8 – 14 лют.
Про поетичну збірку Б. Столярчука "Зірка долоні" (Рівне, 1993).
405. Кидрук І. Уся композиторська рать... // Вісті Рівненщини. – 1995. – 15
серп.
Відгук на бібліографічний довідник М. Корейчука та Б. Столярчука
"Композитори Рівненщини" (Рівне, 1995).
406. Традиційний музичний фольклор Волині: Зб. ст. і матеріалів / Ред. –
упоряд. О. Смоляк. – Кременець, 1997. – 50 с.
Про збірник народних пісень "Ой цвіте калина" та збірку Ю. Цехміструка
"Ой на горі ряст цвіте", упорядниками яких є Б. Столярчук. – (1).
407. Басараба В. Енциклопедичне видання [Б. Столярчука "Митці
Рівненщини" (Рівне, 1997)] // Вільне сл. – 1998. – 10 черв.
408. Береза М. Контрабасист став… енциклопедистом // Експрес [Львів]. –
1998. – 28 берез. – 5 квіт.
Про енциклопедичний довідник Б. Столярчука "Митці Рівненщини" (Рівне,
1997). – (1).
409. Береза Ю. Почуття – що нестримна ріка... // Рівне. – 1998. – 27 берез.
Відгук на збірку ліричних віршів Б. Столярчука "Мій серпень" (Рівне, 1997).
410. Карп’юк А. Насичений барвами світ // Вічеве сл. [Костопіль ]. – 1998. –
25 листоп.
Про збірку вибраних поетичних творів Б. Столярчука "Мій серпень" (Рівне,
1997).
411. Кравчук С. Занесені до енциклопедії ["Митці Рівненщини"
Б. Столярчука гощанські митці – уродженці краю] // Рідний край [Гоща]. – 1998. –
16 верес.
412. Кухоцька Т. І митці мають свій довідник // Рівне вечірнє. – 1998. – 4
черв.
Про енциклопедичний довідник Б. Столярчука „Митці Рівненщини” (Рівне,
1997).
413. Кушнірук О. "Митці Рівненщини" // Культура і життя. – 1998. – 19 черв.
Про енциклопедичний довідник Б. Столярчука "Митці Рівненщини" (Рівне,
1997).
414. Митці Рівненщини – в енциклопедії // Демократ. Україна. – 1998. – 14
лип.
Про енциклопедичний довідник Б. Столярчука "Митці Рівненщини" (Рівне,
1997).
415. Рачок П. Березнівчани в енциклопедичному словнику ["Митці
Рівненщини" Б. Столярчука. Відгук на книгу] // Надслучан. вісн. [Березне]. – 1998.
– 19 серп.
416. Фусик О. Чи потрібні Рівненщині "Митці Рівненщини?" // 10 канал. –
1998. – 12 черв.
Про енциклопедичний довідник Б. Столярчука "Митці Рівненщини" (Рівне,
1997).
417. Енциклопедія про митців // Вісн. Дубенщини. – 1999. – 23 лип.
Про енциклопедичний довідник Б. Столярчука "Митці Рівненщини" (Рівне,
1997).
418. Кидрук І. Півтори тисячі біографій на кінчику пера // Вісті Рівненщини.
– 1999. – 19 трав.
46

Про енциклопедичний довідник Б. Столярчука "Митці Рівненщини" (Рівне,
1997).
419. Попенко В. "Митці Рівненщини": (Замість рецензії) // Дубровиц. вісн. –
1999. – 8 трав.
420. Супрун Н. Невичерпність талантів // Волинські дзвони: Наук.-краєзн.
альм. – Рівне, 1999. – Вип. 3. – С. 100-101.
Про енциклопедичний довідник Б. Столярчука "Митці Рівненщини" (Рівне,
1997).
421. Супрун Н. Щирий дарунок рівненським митцям // Сім днів. – 1999. – 22
січ.
Про енциклопедичний довідник Б. Столярчука "Митці Рівненщини" (Рівне,
1997).
422. Зайванівський М. До гурту зібрала музика // Вісті Рівненщини. – 2000. –
4 лют.
Про книгу Б. Столярчука „Рівненська дитяча музична школа № 1 імені
М.В. Лисенка (1939-1999)"
423. Тарасюк Н. Енциклопедія мистецтва Рівненщини // Експрес. Львів. –
2000. – 11 лип.
Про енциклопедичний довідник Б. Столярчука "Митці Рівненщини" (Рівне,
1997). – (1).
424. Войцеховський А. Пропагує сотні наших земляків // Кур’єр подій
[Дубно]. – 2001. – 8 лют.
Про енциклопедичний довідник Б. Столярчука "Митці Рівненщини" (Рівне,
1997).
425. Наконечна Г. Й автор енциклопедії! // Кур’єр подій [Дубно] – 2001. – 1
лют.
Про видання краєзнавчої тематики, зокрема, енциклопедичний довідник
"Митці Рівненщини" Б. Столярчука.
426. Ромейчук М. Усе про училище // Вісті Рівненщини. – 2001. – 25 квіт.
Про довідник Б. Столярчука "Рівненське музичне училище (1955-2000)"
(Рівне, 2000).
427. Чуйна Л. Енциклопедичний довідник "Митці Рівненщини" не має
аналогів в Україні // Панорама. – 2001. – 21 верес.
428. Сербін Г. Ніжні мотиви кохання // Сім днів. – 2002. – 7 черв.
Про збірку вокальних і хорових творів "Спинилась осінь в батьковім саду"
(Рівне, 2002), до якої увійшло понад 40 пісень, написаних на поетичні тексти
Б. Столярчука.
429. Пісенне слово Богдана Столярчука // Діалог. – 2002. – 7 черв.
Про збірку вокальних та хорових творів на слова Б. Столярчука "Спинилась
осінь в батьковім саду" (Рівне, 2002).
430. "Спинилась осінь в батьковім саду" // Демократ. Рівненщина. – 2002. – 2
серп.
Про збірку вокальних та хорових творів на слова Б. Столярчука "Спинилась
осінь в батьковім саду" (Рівне, 2002).
431. Гізун В. Пам’ятні імена // Сім днів. – 2003. – 23 трав.
Про книгу Б. Столярчука "Пам’ятні імена" (Рівне, 2003).
432. Доленко С. Літам кохання непідвладне // Нова Волинь. – 2003. – 9 жовт.
Про збірку Б. Столярчука "Одну тебе кохаю" (Костопіль, 2003).
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433. Доленко С. Нові книги земляків // Нова Волинь. – 2003. – 27 берез.
Міститься інформація про вихід книги "Богдан Столярчук: будні його
життя" (Рівне, 2002).
434. Зайванівський М. Ліричний мотив // Вісті Рівненщини. – 2003. – 10
груд.
Про поетичну збірку Б. Столярчука "Одну тебе кохаю" (Костопіль, 2003).
435. Зайванівський М. Мистецький букет // Вісті Рівненщини. – 2003. – 21
трав.
Про книгу "Богдан Столярчук: будні його життя" (Рівне, 2002).
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Список переглянутих періодичних видань
Будівник комунізму (Сарни)
Вільне слово
Вісті Дубенщини
Вісті Рівненщини
Вічеве слово (Костопіль)
Волинські губернські відомості
Волинські дзвони
Голос України (Київ)
Горинь
Гудок (Москва)
Демократична Рівненщина
10 канал
Дзеркало
Діалог
Дубровицький вісник
Експрес. Львів
Журналіст України
Зміна
Комсомольська іскра (Одеса)
Культура і життя (Київ)
Кур’єр подій (Дубно)
Машинобудівник (Квасилів)
Надслучанський вісник (Березне)
Народна газета

Народна творчість
Народознавство
Нова Волинь
Нове життя (Здолбунів)
Образотворче мистецтво (Київ)
Ого
Панорама
Погорина
Радянська освіта (Київ)
Рівне
Рівне вечірнє
Рівне Ракурс
Рівне Час
Рівненський діалог
Рідний край (Гоща)
Сім днів
Слово і час (Рівне)
Слово правди (Рівне)
Советская милиция
Советский милиционер
Червоний прапор
Червоний промінь (Костопіль)
Шляхом Жовтня
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