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- Лаврентій Зизаній – Тустановський, український письменник в 1612 – 1619 роках
жив і працював в Корці, автор навчальних і церковних книг “Наука к штанню і разуменню
письма словенського” (буквар) “Граматика словенська”, “великий катехізіс”. Переважна
більшість документів свідчать, що помер Зизаній Тустановський у Корці.
- Сковорода Г.С., український просвітитель, гуманіст, філософ. Подорожуючи до
Угорщини і Австрії в 1750 – 1753 роках проїжджав через Корець.
- Надія Дурова, письменниця у 1812 році побувала у Корці.
- Микола Костомаров, відомий український та російський історик побував в Корці в
1845 році, вчителював в Рівненській гімназії. У своїй “Автобіографії” М.Костомаров пише:
“Я остановился в Корце, где обозрел розвалини старого замка; потом бил в Остроге”.

- Т.Г. Шевченко, український письменник за завданням археологічної комісії відвідав
місто в 1846 році. У своїй повісті “Варнак” він писав: “Из Кремена пошел я через село
Вербу в Дубно, а из Дубно на Острог, Корець и на Новоград-Волинський”. В Корці
оглядав архітектурні пам’яткі, спілкувався з селянами і зробив кілька малюнків. У повісті
“Прогулка с удовольсвиєм и не без моралі” писав “на полях Волини и Подолни ви часто
любуєтесь живописними розвалинами масивних замков и палат, некогда великоленних, ”
как, например в Остроге или Корце. В Корце даже церков, хранилище
бальзамированних трупов самими грасдів Корецьких, сама собою в розвалину
прерватилась. Что ж говорять? Очем свидетельствуют ети уграми свидетели прошлого?
О дескотизме и рабства? О хлопах и магнатах?” Т.Г. Шевченко зупинявся на постоялому
дворі, цей будинок зберігся і понині. Зараз тут розміщена центральна районна
бібліотека.
- Оноре-де-Бальзак, відомий французький романіст у 1847 – 1850 роках тричі
проїджав через Корець.
- Михайло Драгоманов, видатний український публіцист, історик, літературознавець,
фольклорист, історик – етнограф подорожуючи за Кордоном у 1870 році відвідав м.
Корець. “Я не знав, що на нашій Україні є стільки милих серцю маленьких міст з
старовинними замками, чарівною красою лісів і полів. І серед них Корець, що не подалік
Звягеля” – писав Драгоманов М. Старицькому.
- Леся Українка, відома українська поетеса, яка народилася в сусідньому місті
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Новоград-Волинську і неодноразово відвідувала м. Корець.
- І.Я. Франко, український письменник під час поїздок зі Львова у 1885 – 1886 роках
побував в м. Корець.
- Володимир Короленко, відомий письменник, у 1817 році в с. Харалуг Корецького
району у своєї тітки Кароліни Туцевич проводив літні канікули. На сторінках
автобіографічної повісті “Історія мого сучасника” Володимир Короленко пише про своїх
родичів – сімю Туцевичів.

- Г.О. Мачтет, російський письменник, після заслання у 1892 – 1990 рр. мешкав в м.
Житомирі, подорожуючи проїздом через м. Корець.
- Михайло Михайлович Міклухо – Мак лай гірничий інженер, син видатного вченого
влітку 1885 і 1886 рр. за дорученням Петербурзького мінералогічного товариства в Корці
і навколишній місцевості робив геологічні дослідження. Він вивчав річку Случ, межиріччя
між Случе і Корчиком, склав карту місцезнаходження гранітів.
- М.М. Коцюбинський відомий український письменник влітку 1906 року побував в с.
Великі Межирічі, Корецького району оскільки на місцевій гуральні працював його брат.

- Ярослав Га лиск, чеський сатирик автор популярного роману “Пригоди бравого
вояка Швейка” побував у м. Корці у 1915 році.
- Джон Рід, американський публіцист, автор відомої книги “Десять днів, що потресли
світ” побував в м.Корці.
- Ісак Бабель, російський письменник будучи бійцем Першої Кінної армії, яка
проходила Рівненщину з боями у 1920 році, відвідав м. Корець.
- Іван Вакула, маловідомий поет у 1941 році поселився в селі Користь, Корецького
району.
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- Максим Рильський, відомий український письменник у 1959 році проїжджав через
Корець.
- Олесь Гончар, український письменник, повертаючись у вересні 1974 року з
Рівного і Острога на Київ, проїжджав через Корець.
- Борис Комар та Віктор Кава, відомі українські дитячі письменники у травні 1963
року відвідали м. Корець. В районній дитячій бібліотеці було організовано зустріч з
читачами.
- Ліна Костенко, українська поетеса, лауреат Державної премії України. Вперше
побувала у Корці, подорожуючи шляхами Т.Г. Шевченка. “Дороги
Т. Шевченка
по Волині привели мене в Корець” – згадує Л.Костенко. В послідуючі роки вона часто
бувала у нашому місті. В 1995 році в центральній районній бібліотеці відбулася авторська
зустріч. Поетеса подарувала книгу “Маруся Чурай” з автографом: “Бібліотеці мого
улюбленого міста від Ліни Костенко”.
25 травня 1996 року під час 10-го міжнародного літературно-мистецького
Шевченківського свята у Корці були:
- Л. Кравчук, перший президент України.
- доктор Євгенія Пастернак, почесна гостя з Канади.
- Яр Славутич, літературознавець і видавець з Америки.
- Іван Яцканий, письменник із Словаччини.
- Письменков О., поет із Білорусії.
- Мушкетик Ю., голова спілки письменників України.
- Лупій О., секретар спілки письменників України.
- Письменники і поети України Степан Пушик, Федір Зубанич, Ганна Чубач, Григорій
Білоус, Василь Гей, Євген Дудар, Василь Юхимович.
2000 році з нагоди святкування 850-річчя міста Корець відвідав - В. Литвин, глава
адміністрації Президента.
22 серпня 2007 року в нашому місті побував Президент України В.Ющенко
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