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МЕТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ: 

   Проаналізувати історію культури Любарського 

району Житомирської області та ознайомити з 

нею студентів 



     На території нинішнього Любара люди жили ще в 

давні часи. Про це свідчать археологічні знахідки:  

с.Вигнанка. Залишки поселення 

Черняхівської культури 

с.Стара Чортория.  

Метаморфна статуя 



   В період Київської Русі на сучасній території 

Любара існувало велике місто Болохів, яке було 

повністю зруйноване Данилом Галицьким.  



   У середині 14ст. литовський князь Любарт 

заснував на правому березі Случі укріплення з 

посадом. Спочатку литовські князі 

декларували непорушність дотеперішнього 

ладу, збереження міських установ і звичаїв 

любарчан. Згодом починається національно-

релігійний гніт українців.  

 



     Після Люблінської унії 1569 року Любартов попав під владу Речі 

Посполитої.  

      В ті часи Любар був значним ремісничим і торговельним осередком. 

     З 1589 року ним володіли українські магнати князі Острозькі, в 

інвентарі володінь яких є перші повідомлення про греблю у центрі 

Любара, яка з’єднала Старе  і Нове місто.  



    Під час визвольної війни 1648-1654рр. жителі міста боролися проти 

магнатів та шляхти, їм допомагали козаки.  

     Богдан Хмельницький більше 5-ти разів бував у Любарі. Доказом 

цього слугує Козацька криниця, викопана козаками Богдана 

Хмельницького поблизу села Гізівщина.  



   Розвиток культури Любарщини у 18 ст. відбувався в умовах 

бездержавності та боротьби між польськими і російськими впливами на  

      українське населення з метою її асиміляції, починаючи з релігії, 

закінчуючи освітою. Будуються католицькі костели, всіляко придушується 

українська мова. В середині XVIII ст. при Георгіївському єзуїтському 

монастирі відкривається школа.  

 

Георгіївський монастир Костел Архангела Михаїла (1752) 



    В 1793 році Любар у складі Правобережної 

України увійшов до складу Росії. Незабаром 

він став волосним центром Новоград-

Волинського повіту Волинської губернії. Це 

створило умови для прискореного розвитку 

економіки та культури. 



     Любарщина в радянський час розвивалась так, як і інші частини 

СРСР. Трагічними подіями, в тому числі і для розвитку культури 

стали голодомор та світові війни.  

с. Юрівка. Памятник 

 Гвардійцям – Канте’мирівцям  
 

смт. Любар.Меморіальний 

памятник жертвам голодомору 

1932-1933рр.  
 



   У перші роки незалежності Любар, як і інші 
українські міста, потерпів багато розрухи, 
розкрадання та розбазарювання.  

    Зараз культурно-освітню роботу ведуть один 
районний, 18 сільських будинків культури, 16 
клубів, історико-краєзнавчий музей, 2 районних і 
35 сільських бібліотек із забезпеченням 
книжковим фондом населення 10 примірників на 
кожного жителя. Працює студія районного 
телебачення, видається районна газета «Новий 
день». 

 

 



ОПРАЦЬОВАНІ ДЖЕРЕЛА: 

http://lyubar-today.narod.ru/simple.html 

http://pravoslavye.org.ua/2012/11/житомир-у-любарі-освячено-меморіальн/ 



ВИСНОВКИ: 

   Історія культури Любарсього району тісно 
повязана з подіями, що відбувались на цих 
землях. Проаналізувавши опрацьований 
матеріал можна сказати, що люди проживали 
на даній території з давніх часів. Їх культура 
розвивалась відповідно до розвитку 
суспільства. На жаль через руйнування багато 
культурних пам'яток було знищено, проте ми 
маємо пам'ятати нашу історію і цінувати 
надбання предків. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


