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О
бласні «Просвіти» України багато праці присвячують для
утвердження української мови на державному рівні. Вони
працюють з молоддю і стараються видавати і перевида-

вати книжки та журнали з української історії та літератури і роз-
повсюджувати їх між доростаючою молоддю і пересічним чи-
тачам. Особливо активними у видавничій ділянці були і є про-
світяни в Києві, Львові, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, По-
лтаві, Запоріжжю, Чернігові і Харкові, а в минулі роки в Донецьку,
Луганську та в Симферополі.

Полтавська «Просвіта» під проводом довголітнього голо-
ви Миколи Кульчинського проводить активну працю з підрос-
таючою молоддю та студентами. Просвітяни улаштовують пре-
зентації нововиданих книжок про видатних будівничих україн-
ської дуржави у обласній бібліотеці ім. Котляревського. А в ми-
нулі роки вони організовували фестиваль «Мазепа-фест» на який
зїзджалися молоді музиканти та співаки з усіх частин України.
(Пам’ятник гетьманові Мазепі був нарешті відкритий в 2016 році).
Цього року в Полтаві відбулася презентація документального
фільму режисера Михайла Ткачука «Покликав нас, Госпожий
глас» про головного художника УПА Ніла Хасевича. 

Із серії видань «Просвітянська книгозбірня» Полтавської об-
ласної «Просвіти», яка почалася в 2012 році, вийшли з друку такі
книжки: Юрій Шевельов: «Вибране»; Євген Маланюк: «Ви-
бране»; Леонід Полтава: «Енеїда модерна»; Леонід Полтава:
«1709»; «Від Старої Громади до шістдесятників: Збірник спо-
гадів»; Тарас Шевченко: «Три літа»; Панас Мирний: «Вибране»;
«Сойчине крило. Антологія українського оповідання»; «Симон
Петлюра та українська революція»; Софія Русова: «Мемуари»;
«Симон Петлюра і його родина».

Видавничий Центр «Просвіти» в Києві видав серію під на-
звою «Бібліотека українського воїна» для вояків на сході Украї-
ни. Це 10 книжечок малого формату, які можна мати зі собою на
фронті, перечитати і передати іншому воякові.

Рівненська «Просвіта» вже роками перевидає українські
книжки з минулого, які були цензуровані або заборонені в ми-
нулому. Особливо гарні їхні видання Шевченкіяни у твердій уп-
раві, гарно ілюстровані.

Хмельницька «Просвіта» видала серію дитячих книжок ав-
торства бушої голови «Просвіти», письменниці і учительки, Ніни
Шмурикової-Гаврилюк.

В Харкові вже від 1994 р. Виходить «Журавлик», газета для
дітей і дорослих, до якої присилають свої твори учні і учителі з
усіх областей України, Головний редактор «Журавлика» є д-р Ана-
толій Кіндратенко, довголітній голова обласної Харківської
«Просвіти».

Чернівецька обласна «Просвіта» довгі роки (від 1993 р.) ви-
дає літературний просвітницький журнал «Українська Ластівка»
в якій можна знайти цікаві дописи про визначних людей Украї-
ни, творчі праці юних буковинців та новини про українські гро-
мади в діяспорі.

Запорізька «Просвіта» видала збірник творів сучасних
письменників Запорізького краю під заголовком «Не мліють дже-
рела Дніпрові».

А «Просвіта» Самбора, Львівської області, видала музичні
твори Романа Панькова та Богдани Фільц на слова Івана Фран-
ка, як також твори для дитячого хору Дзвенислави Василик.

ТУМ від 1995 року помагає фінансово обласним «Просвітам»
України у їхній видавничій діяльності. За ці роки було видано
понад 220 книжок і журналів за підтримкм членів ТУМ, як та-
кож за щедрої підтримки «Фундації родини Демусів», «Фунда-
ції Спадщина – Чікаго», «Фундації Самопоміч – Чікаго» та «Фун-
дації ім. Багряного».

Щира подяка всім.
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