1. Корінням стародавній, серцем – молодий
Криниця при дорозі край села
І журавель похилений над нею
Хоч би куди дорога завела
Думки мої із рідною землею
В. Маняк
Історія Волочиського району/уклад.: Гуляк Л.Я.,
Михальчишин І.Р. – Хмельницький :Видавець ПП
Цюпак А.А., 2010. – 504 с.
У першому розділі книги простежується загальні і
найвизначніші події в історичному та соціальноекономічному розвитку району з найдавніших часів до
сьогодення.
У другому розділі ця історія конкретизується на подіях
в окремо взятих населених пунктах.

Михальчишин І.Р. Стародавня історія Волочиського
району: історико-краєзнавчий нарис. – К., 2004. – 53 с.
Ця книжечка – перша спроба систематизації і
узагальнення археологічних досліджень на території
Волочиського району, а отже, короткий нарис
стародавньої історії Волочищини і перше історикокраєзнавче видання, присвячене цій землі.

Гуляк Л.Я., Михальчишин І.Р. Волочиськ. Історичні
нариси. Ч.1.(з найдавніших часів – до початку ХХ століття).
– Хмельницький, 2006. – 47 с.
Найдавніший період історії Волочиська, коли ще не було
писемності, ми пізнаємо по результатах археологічних
досліджень. За останніми даними археологічної науки початок
місту поклало поселення русів ХІІ ст.
В пізнанні історії міста завдячуємо М.І.Теодоровичу,
викладачеві Волинської духовної семінарії, який зібрав
письмові свідчення про Волочиськ від першої згадки про нього
у ХV ст. і до другої половини ХІХ ст.
Ці матеріали покладені в основу цього видання і читачам буде
цікаво з ними познайомитися.

Волочищина в роки Першої світової війни:
історична довідка/ Волочис. ЦРБ. – Волочиськ,
2014. – 9с.
Не оминула наш край і Перша світова війна. Волочиськ
опинився в епіцентрі бойових дій на лінії фронту.
Працівники бібліотеки підготували історичну довідку
,з якої користувачі дізнаються про події, які проходили
на території краю в ті роки.

Волочиськ… Корінням – стародавній, серцем –
молодий(до 550-ої річниці міста): історична
довідка / Волочис. ЦРБ. – Волочиськ, 2013.
Міста, як і люди, мають своє неповторне обличчя,
свій характер, своє життя. Такий і наш Волочиськ –
«серед міст великих і величних куточок найріднішої
землі».
Працівники бібліотеки пропонують користувачам
історичну довідку за розділами:
Сторінки історії; Волочиськ сучасний; Славетні і
відомі люди в історії міста; Їх життя і діяльність
пов’язані з Волочиськом.

2. Гірка дорога печалі
У ті роки великої руїни
Такий рясний нечуваний врожай
Послав Господь нещасній Україні,
Якого доти ще не бачив край.
Ю. Клен
Розіп’яте Голодомором Поділля : збірник
документів і матеріалів про Голодомор 1932-1933
рр. на Хмельниччині/ упоряд.: ВавринчукМ.П.,
ОсадчаГ.Г., Слободянюк П.Я. – Хмельницький,
2008. – 717 с.
У збірнику поміщено документальні матеріали про
політичні мотиви, причини, перебіг та наслідки
Голодомору 1932-1933 років на Поділлі, а також
спогади очевидців голодомору, в т.ч. і Волочиського
району.
Вавринчук М. П.. Маркова С.В.Голодомор 19321933 років на Хмельниччині : причини і наслідки /
рец.:Баженов Л.В., Степанков В.С. –
Хмельницький, 2008, - 218 с.
У книзі на широкій джерельній базі досліджується
передумови, перебіг та наслідки Голодомору 19321933 рр. на Хмельниччині. Авторами робиться спроба
розглянути трагічні події у декількох вимірах :
політичному, соціально-економічному та моральнопсихологічному.
Голодомор 1932-1933 – пам’ять поколінь
Волочищини :пошуково-дослідницькі роботи учнів та
вчителів шкіл Волочиського району Хмельницької
області / рец. А.Плотнікова. – Городок, Бедрихів
край, 2008. – 159 с.
Ця книга-реквієм , в основу якої лягли пошуководослідницькі роботи учнів шкіл району, є даниною
пам’яті підростаючого покоління своїм безвинно убитим
голодомором землякам-прадідам.

Щемить від болю серце…: збірка свідчень про
Голодомор 1932-1933 років та дослідницьких робіт
учнів професійно-технічних навчальних закладів
області. – Хмельницький: ТОВ «Приватна
друкарня», 2008. - 112 с.
Це збірка документальних свідчень очевидців, які
пережили Голодомор 1932-1933 рр. Крім спогадів, у
книзі вміщено дослідження учнів професійнотехнічних навчальних закладів, в т. ч. Волочиського
професійного ліцею.

Волочиський район в роки Голодомору та політичних
репресій :біобібліограф. довідка / Волочис. ЦРБ. –
Волочиськ, 2010. – 8 с.
Страшні роки Голодомору 1932-1933 рр. не оминули наш
Волочиський край. Для користувачів, хто цікавиться
історією краю, підготовлено біобібліографічну довідку.

Журавлі у чорному : голодомор 1932-1933 років у
творчості письменників Хмельниччини / ред.
В.Горбатюк. – Хмельницький : ФОП Мельник
А.А., 2015. – 100 с.
До книги входять твори членів Хмельницької
обласної організації Національної спілки
письменників України, які розповідають про
трагічні події в історії українського народу –
Голодомор 1932 – 1933 років.

3. Нам не забути днів війни
Хай ніколи пам’ять нас не зрадить
В дорозі до вічного вогню
В.Олійник
Книга скорботи України: істор.-мемор. видання. В 4-х т.
Хмельницька область. 1-ий т. – Хмельницький,
«Поділля», 2003. – 786с.
До книги Скорботи України історико-меморіального
видання серіалу «Книга Пам’яті України» занесено прізвища
цивільних громадян Хмельницької області, які загинули від
рук фашистів під час бойових дій у роки Великої
Вітчизняної війни, в період тимчасової окупації території
області та на каторжних роботах у Німеччині. Перший том
«Книга Скорботи України. Хмельницька область» містить
короткі відомості про загиблих уродженців і мешканців
Білогірського, Віньковецького, Волочиського, Городоцького,
Деражнянського, Дунаєвецького, Ізяславського, Кам’янецьПодільського, Красилівського, Летичівського,
Новоушицького районів та міста Кам’янець-Подільського.

Книга Пам’яті України. Хмельницька область:
істор.-мемор. видання. В 10-ти т. Т.2. Волочиський,
Городоцький р-ни. - Хмельницький: Поділля, 1995.
– 768 стор.; іл.
В історико-меморіальне видання занесені імена
подолян, що полягли в роки Великої Вітчизняної війни
в боротьбі проти фашистських загарбників. Другий
том «Книги Пам’яті України. Хмельницька область»
містить короткі відомості про загиблих уродженців і
мешканців Волочиського та Городоцького районів.
Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної війни
(1941-1945 рр.) або Поділля очима солдатів
Вермахту/ упоряд. Ю.В.Олійник, В.В. Галатир та ін.
– Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 116 с.
У книзі висвітлюється злочинна політика гітлерівських
загарбників на території регіону; становлення
партизанського та підпільного руху, збитки завдані
населенню та народному господарству; визволення
краю від окупантів; трудовий внесок подолян у
перемогу над ворогом.

Проскурівсько -Чернівецька операція – видатна подія
Другої Світової війни: збірник документів і матеріалів/
упоряд.: Вавринчук М.П., Завальнюк О.М.,
Слободянюк П.Я. – Хмельницький, 2009, - 385 с.
У збірнику документів і матеріалів відображено героїчні
події визволення Хмельниччини від німецько-фашистських
загарбників у ході Проскурівсько-Чернівецької операції в
роки Другої Світової війни.

Героїчний літопис визволення: день за днем : істор.
довідка/ Волочис. ЦРБ. – Волочиськ, 2014. – 19 с.
До уваги користувачів пропонується календар визволення
населенних пунктів Хмельницької області та Волочиського
району та матеріали про визволення Хмельницької області
та Волочиського району від німецько-фашистських
загарбників.

Життя як спалах: до 70-річчя загибелі Г.Гордієвич :
біобібліогр. довідка/ Волочис. ЦРБ. – Волочиськ, 2014.
– 6 с.
Пропонується увазі користувачів біобібліографічна
довідка про славну подолянку, лейтенанта медичної
служби Галину Гордієвич, яка в складі Уральського
добровольчого гвардійського танкового корпусу
приймала участь у боях за визволення нашого краю від
фашистських окупантів.

4. Нам є ким пишатися
“Сіль землі – її люди. Це їхніми
руками твориться достаток, а
їхніми справами пишеться
історія рідного раю»
В. Маняк
Хто є хто на Хмельниччині. Вип.1 :довід.-біограф.
видання / упоряд. Болотов В. – К., 2003. – 206 с.
Унікальне видання надає можливість ознайомитися з
історичними та культурними традиціями Поділля,
довідатись про видатних людей Хмельниччини.

Хто є хто на Хмельниччині. Видатні земляки. Вип.4
/автор - упоряд. Болгов В.В. – К., 2007. – 207 с.
Завдяки книзі ви маєте чудову нагоду познайомитися з
особистостями, які творять сучасне обличчя краю і знані
не лише в Україні. Серед видатних представників
ділової, культурної та наукової сфери багато наших
земляків-волочисців.

Стан.Т.С. майстри декоративно-прикладного
мистецтва Хмельниччини. Фотоальбом. –
Хмельницький, 2006. – 60 с., іл.
Фотоальбом містить інформаційні матеріали з
історії народних художніх промислів і ремесел
Хмельниччини, дані про народних умільців та
майстрів народного мистецтва області,
ілюстрації їх художніх виробів. Тут ви знайдете
відомості про Єрменчук-Гручман Г. М.,
познайомитесь з її декоративним розписом.

Вони прославили наш край : біобібліогр. посіб. Вип.
1/Волочис. ЦРБ. – Волочиськ, 2007. – 67 с. –( Сер. «Із
джерел рідної землі»)

Вони прославили наш край : біобібліогр. посіб.
Вип.2/Волочис. ЦРБ. –Волочиськ, 2010. – 40 с. – (Сер. «Із
джерел рідної землі»)
Посібники дають можливість користувачам ознайомитися з
біографіями, творчим і трудовим шляхом людей, які
залишили значний слід в історії нашого краю.

Герої України – люди землі Волочиської : біобібліогр.
довідка /Волочис. ЦРБ. – Волочиськ, 2011. – 16 с.
У довідці подані відомості про наших земляків і
пов’язаних з Волочиським краєм особистостей, які були
відзначені високим званням – Герої України. Також
подані відомості про історію нагороди, описи
нагородних атрибутів звання Героя України, Положення
про нагороду.

Лауреати Національної премії України імені Тараса
Шевченка – уродженці Волочиського краю :
біобібліогр. довідка / Волочис.ЦРБ. – Волочиськ,
2011. – 17 с.
Пропонується уваги користувачів персоналії лауреатів
Шевченківської премії, життя та творчість яких
пов’язані з Волочиським краєм. У довідці подано
короткі відомості про історію нагороди, Положення про
премію, описи Диплома та Почесного знака лауреата.

Імена, вписані в історію Волочищини :Кавалери
ордена князя Ярослава Мудрого : біобібліогр.
посіб. /Волочис. ЦРБ. – Волочиськ, 2015. – 36 с.
У посібнику вміщено відомості про наших земляків
і людей, життя яких пов’язане з нашим краєм, які
були відзначені державною нагородою України –
орденом князя Ярослава Мудрого. Також подані
відомості про історію нагороди, описи нагородних
атрибутів «Ордена князя Ярослава Мудрого» І, ІІ,
ІІІ,ІV ступеня, Положення про нагороду.
5. Святині землі Волочиської
На службу Божу в монастир спішить
Народ із покоління в покоління.
І побоїться тут душа грішить
Бо Дух витає світла і нетління
Народна мудрість

Островна А. Дорога до храму. – Полтава, 2012. – 91 с.
В книзі автор розповідає про свою дорогу , яка привела її
до цього величного храму – жіночого монастиря на честь
ікони Божої матері «Живоносне джерело» у с. Завалійки
Волочиського району.

Святині землі Волочиської : біобібліогр. посіб.
/Волочис. ЦРБ. – Волочиськ, 2015. – 100 с.
У посібнику зібрана інформація про великі і малі
храми нашого району. Тут розміщені фотографії та
матеріали про історію церков, капличок, костелів,
монастиря та їх будівництво.

6. В рідний край повернулися книгами
В рідний край повертається книгами син,
Щоб віддать землякам свою душу велику,
І воскресне в надзбруччі життя його плин…
Е.Білюк

Маєвський Іван Мусійович (1924-2000рр.)
Лікар – педіатр за професією, письменник за покликанням.
Автор багатьох публіцистичних статтей, сто двадцяти
п’яти новел та оповідань, п’ятьох повістей та роману –
дилогії, автор ряду історичних розвідок.

Маєвський І. Черепки : історична повість до 900-річчя
Острога – Львів.: «Центр Європи», 2000. – 125 с.
Історична повість присвячена подіям другої половини
ХVІ ст. на теренах історичної Волині.

Маєвський І. Дуб-нелинь : збірка повістей та
оповідань. – Вид. друге, доп. – Острог, 2007. – 368 с.
Книга присвячена подіям Великої Вітчизняної війни,
післявоєнного періоду, трагічним сторінкам життя в’язнів,
що потрапили в лабети енкеведитського терору.

Маєвський І. Нездужала :повість. – Острог, 2007. –
116 с.
Герої повісті виступають у неординарних ситуаціях, але
вони завжди діють витримано, мудро і розважливо,
запам’ятовуються своєю високою людяністю й
моральністю.

Маєвський І. Савли : роман-дилогія. – Острог :
Видавець СПД Свинарчук Р.В., 2009. – 440 с.
Особливістю роману є те, що в ньому майже
документально викладений життєпис письменника.
Описуються часи, пов’язані з українським
самостійницьким рухом на Західній Україні.

Болеслав Іванович Кульчицький
Народився в м. Волочиськ 1930 року. Батько був
замордований більшовиками у 1937 році через своє
польське походження. Після закінчення факультету
філології Київського університету працював на різних
посадах, був директором однієї із київських шкіл.
Проживає у м. Київ. Багато друкується, бере активну
участь у житті поляків в Україні.
Кульчицький Б.І. Листи до себе. – К.: Видавництво –
друкарня МПП «Таля», 2009. – 263с., фото.
Матеріали цієї книги понад два десятки літ пролежали в
шухляді письмового столу. Лише згодом потрапивши до
подружжя Єршинів «побачили» світ. У книзі всі події,
обставини, випадки, факти не є (на жаль) винятковими,
як не є винятковою особа автора

7. Літературно – мистецька палітра Волочиського краю
Волочиська земля нас зростила.
Підняла мов на крилах душі,
А стежина у світ простелила
Рушник долі святий на межі.
М. Гречківська
Квітуй і слався, Волочиськ! : літ.- муз. альманах
Волочис. р-ну/Волочиська міська рада, відділ культури
Волочиської РДА, Волочиська ЦРБ. – Хмельницький,
Ковальський В.В., 2013. – 194 с.
У збірнику представлені різнопланові твори авторів, чиє
життя та творчість пов’язані з Волочиським краєм. Матеріал
систематизований за трьома розділами : твори різних
напрямів та жанрів, автори яких вже неодноразово
демонстрували результати своєї творчої діяльності; поетичні
рядки авторів-початківців; витончені музичні твори.

На хвилях Збруча :літературно – художній альманах
Волочиського району. – Хмельницький, НВП «Евріка»
ТОВ, 2002. – 96 с.
Своєрідність цього видання в тому, що вперше в історії
Волочиського району зроблено спробу зібрати «під одним
дахом» творчих людей. Автори цього альманаху в душі –
справжні лірики. Щасливі у своєму таланті, пронизливі і
тонкі. У кожного із них – свій життєвий шлях, своє розуміння
краси і щастя, свій казковий світ.
Кропивницький В.І. Не цурайся пісні: пісні, музика, поезії.
– Хмельницький: «Поділля, 1993. – 118с.
До книги педагога, композитора, музикознавця, пропагандиста
музичного мистецтва, члена Всеукраїнської музичної спілки
увійшли пісні на тексти як українських так і подільських
авторів. Колоритним народним духом віє від кожної пісні цієї
збірки, музика і слова якої створені на землі наших батьків.

Чухась Н.В. Цвіт хризантем : пісні. - Хмельницький :
Видавець Цюпак А.А., 2006. – 44 с.
У творчому доробку автора є декілька десятків добротно
скомпонованих пісень, а розмаїття поетичних образів
нагадує буйноцвіття картин К. Білокур. В деякі твори Н.
Чухась внесла зовсім інший зміст, в них інша мелодико –
інтонаційна основа, своя ритмічна структура.

Україно, співучий мій краю : збірник вокально хорових творів. – Хмельницький : «Поліграфіст-2»,
2011.- 69 с.
До уваги користувачів збірка пісень подружньої пари
Гречківських – Миколи Якимовича та Марії
Севастянівни. У їхньому творчому доробку звучать пісні
про козацький родовід, материнське тепло і батьківську
ласку, оспіване життя українського народу, його побут,
звичаї, традиції, тощо. Прекрасні пісні Гречківських
виконують хорові колективи, ансамблі, окремі виконавці
різного віку.
Мелодії душі : збірник вокально – хорових творів
Заслуженого працівника культури України
Ц.Зюлковського. – Хмельницький, Видавець ФОП
Цюпак А.А., 2013. – 76 с.
75 років активного творчого життя ювіляра принесли
вагомі досягнення, одне з яких – збірка вокальних творів,
яку ти, шановний читачу, тримаєш у руках. В ній – струни
серця і голос душі талановитого композитора – аматора. В
кожній пісні відкривається якась нова грань ліричного
почуття, нове забарвлення поетичного настрою, новий
відтінок патріотичного чи драматичного переживання.

Збірка вокально – хорових творів Заслуженого
працівника культури України Цезарія Зюлковського

[ноти]/ Волочиський відділ культури РДА. – Хмельницький: ТОВ«Нілан –
ЛТД», 2016. – 35с.
У книзі зібрано оригінальні авторські обробки народних пісень та популярних
творів з репертуару чоловічого вокального тріо «Три Д», який яскраво засяяв на
творчому небосхилі Хмельниччини, став призером обласного огляду –
конкурсу вокальних колективів, володарем першої премії і обласного конкурсу
«Талант – Fest – 2015».

8. Волочиськ туристичний
Волочищина туристична : путівник/ Відділ культури
Волочиської РДА. – Хмельницький : ПП Цюпак А.А.,
2009. – 6 с.
Взявши до рук путівник ви помандруєте по мальовничих
та цікавих місцях Волочищини, ознайомитеся з
історичними пам’ятками. Завітайте до надзбручанського
краю і ви, отримавши нові враження, відпочините душею і
тілом!

Костел Святого Йосифа Обручника Марії м. Волочиськ (1813-1817).
Раніше – костел Святої трійці.

Палацовий ансамбль поміщиків Лохвицьких та Кічів. с. Шмирки
(1880-ті роки).

Церква святого Михайла. с. Шмирки (1754).

Хрестовоздвиженська церква. с. Сарнів (1876).

Церква Святого Михайла с. Бубнівка (1760-1778). Пам’ятка архітектури
місцевого значення.

Костел Матері Божої. с. Тарноруда (1754).

Палац поміщиків Мордвінових. с. Тарноруда кін. ХІХ ст. Тепер ЗОШ.

Костел Успіння Матері Божої. с. Купіль (1847).
Тепер – церква Святого Михайла.

Будинок з маєтку поміщиці Алейнікової. с. Копачівка (1870).
Тепер – ЗОШ.

Церква Святого Петра і Павла. с. Копачівка (1912 – 1914).

Маєток графині Залевської. с. Дзеленці. (орієнтовно кін. ХІХ – поч. ХХ ст.
Тепер – Аграрно – технічний ліцей.

Будинок з маєтку поміщиків Йодко – Маркевичів с. Юхимівці.
(орієнтовно кін. ХІХ ст.).

