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Книгу з такою назвою презентували сьогодні в Рівненській обласній універсальній
науковій бібліотеці. Це вже друга книга із серії "Золоті імена Рівненщини", започаткована
у червні минулого року з ініціативи секретаріату Рівненської обласної організації
Національної спілки журналістів України. "Добрий слід на землі" - колективна розповідь
про три з лишком десятки журналістів краю, чиї імена добре знані читачам газет та
радіослухачам. Здебільшого мова в книзі йде про редакторів обласних та районних
газет, котрі навіть у роки так званих застою і перебудови зробили свої видання досить
успішними як фінансовому плані, так і популярними серед читачів.

      

Зокрема, тут вміщені спогади колег про колишніх начальника управління преси та
інформації обласної державної адміністрації Михайла Шевцова, відповідального
секретаря обласної організації НСЖУ Володимира Шишкова, редакторів районних газет
Острозької -  Всеволода Горопахи та Валерія Баталова, Гощанської - Євгена Плахова та
Євгена Лановця, Березнівської - Олександра Матвієнка та Бориса Боровця,
Володимирецької - Костянтина Маринченка, Рокитнівської - Андрія Гречка, Млинівської -
Леоніда Станька, Здолбунівської - Михайла Сергієнка і Володимира Дрозюка. Є тут
також розповіді про колишніх керманичів обласних газет Михайла Горопаху та Миколу
Камінського, знаних в області та далеко за її межами журналістів Семена Тумановського,
Ростислава Журомського, Петра Радчука, Івана Сподаренка, Георгія Сербіна, Євгена
Цимбалюка, Тамару Алексіюк, Надію Ярмолюк, Павла Рачка, Раїсу Бричкову, Катерину
Гомонець, Віктора Мазаного.

  

Своїми враженнями від нового видання під час презентації поділилися з присутніми
голова обласної організації НСЖУ і голова редакційної колегії "Золотих імен Рівненщини"
Дмитро Тарасюк, заслужений журналіст України Микола Кривий, дочка колишнього
головного редактора обласного часопису "Вільне слово" Михайла Горопахи Наталія,
заслужений працівник культури України Микола Свердлюк, герої та співавтори книги
Юрій Береза, Тамара Алексіюк, Віктор Мазаний, Всеволод Ковальчук, Олег Горопаха,
Євген Цимбалюк та директор видавництва "Волинські обереги" (саме тут видрукувана
книга) Віталій Власюк.

  

Спогади та розповіді співавторів нової книги вдало доповнили виступи професійних і
самодіяльних митців Рівного Ярослава Карнасевича, Любомира Пастушенка та Назара
Власюка, котрі доволі майстерно виконали низку творів рівненського композитора
Андрія Пастушенка на слова місцевих поетів. 
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