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На презентацію книги "Село над Стублою. Розповіді про Сморжів" за авторства члена
Національної спілки журналістів України, члена секретаріату Рівненської обласної
організації НСЖУ, головного редактора газети "Клеванський тракт" Віктора Парфенюка
зібралися здебільшого люди старшого та середнього віку, котрі нині проживають у селі
Сморжів Рівненського району. А ще приїхало чимало гостей - з багатьох міст і сіл
Рівненщини, Києва і Дніпропетровська: бо їх родове коріння знаходиться саме у
Сморжеві - одному з мальовничих сіл Зорянської сільської ради. Усіх заледве вмістила
простора зала місцевого лісництва. Це вже другий творчий доробок нашого колеги з
серії про історичне минуле краю, котрий став йому другою батьківщиною.   Перша книга
під назвою "Клевань: портрет на фоні епох" побачила світ у вересні 2013 року. Наклад
видання досить скромний - всього 150 примірників. Але й він став можливим завдяки
фінансовій допомозі директора Державного підприємства "Клеванське лісове
господарство", заслуженого працівника лісового господарства України, депутата
обласної ради Ігоря Фізика.

      

Про унікальність книги та її цінність для мешканців і вихідців із села Сморжів говорили
Клеванський селищний голова Дмитро Жовтянський, його колега із села Зоря Михайло
Олійник, уродженці Сморжева Валентина Гунько, Любов Куклевська, Святослав
Медвідь, Надія Кубар, Любов Яценя, Петро Медвідь, Надія Таршин, Євгенія Пікуза. Це
саме їх  спогади лягли в основу нової книги.Характерно те, що практично усі виступаючі
побажали, аби тираж видання як мінімум подвоїти з тим, аби задовольнити запити усіх
бажаючих придбати хоча б по одному його екземпляру.

  

З виходом у світ "Села над Стублою" його автора також щиро привітали голова
Рівненської обласної організації НСЖУ, заслужений журналіст України Дмитро Тарасюк,
члени секретаріату обласної журналістської організації заслужений журналіст України
Володимир Дрозюк, Тамара Лисенко, Олександр Намозов, письменник і краєзнавець
Валерій Войтович, , колишній голова Зорянської сільради, член Національної спілки
письменників України Михайло Степанюк, чимало інших шанувальників творчості Віктора
Парфенюка.
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