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Від укладача 
 

Бібліографічний покажчик «Культура Тернопільщини: 2013 рік» 

є восьмим із серії щорічних покажчиків «Культура Тернопільщини». 

Він складений на основі щотижневої «Інформації з питань культури 

та мистецтва (cторінками періодики)» за 2013 рік. Також використано 

матеріали із всесвітньої мережі Інтернет та бібліографічні джерела, що 

відображають поточну інформацію розвитку галузі культури в регіоні.  

Покажчик містить інформацію із загальних питань культури, 

регіональної культурної політики, правових та економічних аспектів, 

впровадження нових форм і методів роботи з популяризації культурних 

цінностей краю, а також інформацію про роботу закладів та установ 

культури Тернопілля. 

Мета покажчика дати можливість керівним органам влади та 

керівникам установ оцінити стан висвітлення роботи закладів культури 

у засобах масової інформації та створити систематизовану базу даних 

статей про культуру у центральній та обласній пресі з наступним 

розміщенням на сайті бібліотеки за адресою www.library.te.ua. 

Матеріали покажчика подано в 15 розділах. У межах розділів 

згруповано за абеткою авторів і назв. 

Допоміжний апарат посібника складають «Іменний покажчик» і «Зміст».  

До покажчика додано перелік опрацьованих періодичних видань. 

Покажчик розрахований на спеціалістів галузі, викладачів і студентів 

навчальних закладів культури, громадськість. 

Електронний варіант покажчика розміщено на сайті Тернопільської 

обласної універсальної наукової бібліотеки у розділі «Видання бібліотеки» 

(www.library.te.ua). 

Свої зауваження і пропозиції щодо покажчика можна надсилати за 

адресою admin@library.te.ua.  
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Присудження премій у галузі культури 
 

1. Лауреати року — 2012 [Текст] // Свобода. — 2013. — 2 січ. — С. 1. — 
(Вітаємо!).  
У 2012 році лауреатами року стали два відомих краянина: головний диригент симфонічного 
оркестру Тернопільської обласної філармонії Мирослав Кріль та голова обласної організації 
Національної спілки письменників України, заслужений діяч мистецтв України Євген 
Безкоровайний. 

* * * 
2. Вітрова, С. Премія імені Братів Лепких дісталася найдостойнішим [Текст] / 

С. Вітрова; фотогр. І. Пшоняка // Свобода. — 2013. — 25 січ. — С. 8 : фотогр. — 
(Мистецькі відзнаки).  

  

3. Вручено Всеукраїнську літературно-мистецьку премію імені Братів Лепких 
за 2012 рік [Текст] // Свобода. — 2013. — 25 січ. — С. 1. — (Приємно повідомити).  

 

4. Вручено премії братів Лепких [Текст] // Місто. — 2013. — 23 січ. — С. 12.  
 

5. Гадомська, Л. Відзначили номінантів премії імені Братів Лепких [Текст] / 
Л. Гадомська; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2013. — 23 січ. — С. 3.  
В обласному краєзнавчому музеї відбулися урочини з нагоди вручення премії імені Братів 
Лепких.  

 

6. Дігай, Т. Освячена двома іменами [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя плюс. — 
2013. — 25 січ. — С. 3 : фотогр.  
З історії заснування Вcеукраїнської літературно-мистецької премії імені Братів Лепких та її 
лауреатів за 2012 рік.  

 

7. Нові імена лауреатів премії Братів Лепких [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 5 лют. — С. 9 : фотогр.  
В актовій залі Тернопільського обласного краєзнавчого музею вручили нагороди Всеукраїн-
ської літературно-мистецької премії імені Братів Лепких. Серед лауреатів є й працівники 
культури.  

 

8. Федечко, М. Премії ім. Братів Лепких вручать 22 січня [Текст] / М. Федечко // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 18 січ. — С. 1. — (Вітаємо).  
Премії за 2012 рік присуджено: Володимирові Барні — поетові та Тамарі Удіній — 
мистецтвознавцеві, членові Національної спілки художників України.  
_______________ 

Див. також № 346 
* * * 

9. Названо лауреатів премії імені Пантелеймона Куліша за 2013 рік [Текст] // 
Літературна Україна. — 2013. — 24 січ. — С. 4 : фотогр. — (Відзнаки).  
Цьогорічним лауреатом став письменник Володимир Погорецький із Чорткова за створення 
та редагування літературно-мистецького журналу «Золота Пектораль». 

* * * 

10. Золотнюк, А. Уп’яте нагороджує «Літературний Тернопіль» [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 25 груд. — С. 4 : фотогр. — 
(Вітаємо!).  
Про лауреатів премії журналу «Літературний Тернопіль».  

 

11. Лауреати премії нашого журналу [Текст] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 2. — С. 2.  
Про нових лауреатів премій журналу «Літературний Тернопіль» за 2012 рік.  



 5 

* * * 

12. Білий, І. Конкурс Володимира Лучаківського: перемогли гроші і… 
чиновник [Текст] / І. Білий // Номер один. — 2013. — 17 квіт. — С. 4.  
Уже вдруге відбулось нагородження переможців конкурсу ім. В. Лучаківського. Тим часом, 
автора здивувало визнання переможцями окремих осіб.  

 

13. Лінчевська, С. Переможці — підприємець і діяч культури [Текст] / 
С. Лінчевська ; фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 3 : 
фотогр. — (Відзначення).  
В Українському домі «Перемога» відбулося вручення премій ім. В. Лучаківського. Серед 
номінантів є й працівники культури.  
 

14. У пошані — Тарас і Саня! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 
17—23 квіт. — С. 2 : фотогр.  
Про нагородження переможців конкурсу ім. В. Лучаківського. Кращих людей Тернополя 
відзначили у номінаціях «Вклад в історію», «Майбутнє створюється сьогодні». 

 

15. Чайківська, Я. Підприємець і діяч культури — переможці конкурсу імені 
Володимира Лучаківського [Текст] / Я. Чайківська // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 17 квіт. — С. 1, 7 : фотогр.  

* * * 

16. Крайнєва, Г. Cофія Рижевська — відтепер заслужена! [Текст] / Г. Крайнєва // 
Свобода. — 2013.— 22 трав. — С. 2 : фотогр. — (З нагородою).  
З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва 
Президент України присвоїв почесне звання «Заслужений працівник культури України» 
художньому керівникові народного фольклорного ансамблю Лановецького районного 
будинку культури Софії Рижевській.  

 

17. Мадзій, І. Нагорода для митця [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 
2013. — 1 трав. — С. 8. — (Приємна подія).  
Відзнаку почесного звання «Заслужений працівник культури України» отримав відомий 
композитор, член Борщівської районної громадської організації інвалідів «Зорі надії» 
Ярослав Злонкевич. 
_______________ 

Див. також № 996 
* * * 

18. Присудження обласних премій [Текст] //Свобода. — 2013. — 27 груд. — С. 7.  
Попередній відбір творів та робіт. Надійшло 18 подань на присудження обласних премій 
у галузі культури. 
 

Організація та управління в галузі культури 
19. Золотнюк, А. Буде що побачити, послухати й покуштувати [Текст] / А. Золот-

нюк // Вільне життя плюс. — 2013.— 12 черв. — С. 9 : фотогр. — (Завітайте).  
Заступник начальника управління культури облдержадміністрації, заслужений діяч мистецтв 
України Михайло Франків про фестивальне життя краю та ті свята й фестивалі, що 
проведуть в обласному центрі.  
 

20. Журавінська, О. Ольга Журавінська: «Борщівщина — як окрема республіка: 
зі своїми мистецькими традиціями, обрядами, чорним вишиттям…» [Текст] : 
[інтерв’ю з начальником Борщівського районного відділу культури Ольгою 
Журавінською] / розмовляла Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 25 квіт. — С. 8 : 
фотогр. — (Зустрічі без прощань).  
Про мистецькі надбання цього колоритного краю, фестивалі, роботу музеїв, бібліотек, 
працівників та проблеми в галузі культури.  
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21. Смик, О. Митець у чиновницькій шкурі, або Чи можливо навчити Музу 
надихати на циркуляри [Текст] : [ інтерв’ю з бардом, поетом, драматургом, 
начальником управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради 
Олександром Смиком] // Україна молода. — 2013. — 31 лип. — С. 10—11 : 
фотогр. — (Зустрілися — поговорили). 
_______________ 

Див. також № 702, 833 
 Економіка культури 

22. Баца, В. Пропозиція: убити культуру [Текст] / В. Баца // Вільне життя плюс. — 
2013. — 17 квіт. — С. 3. — (Фінансовий огляд).  
Про лист Міністерства фінансів Міністерству культури, де йдеться про переведення закладів 
культури на самоокупність та продовження роботи з оптимізації. Наведено приклади й по 
Тернопільській області.  

 

23. Бібік, Р. У Чортківській «культурі» 70 тисяч порушень [Текст] / Р. Бібік // 
Номер один. — 2013. — 20 берез. — С. 3.  
Тернопільські фінансові інспектори провели ревізію фінансово-господарської діяльності 
відділу культури та Чортківської РДА і виявили порушення, що призвели до втрат понад 70 
тисяч гривень.  
_______________ 

Див. також № 27, 60, 71, 135, 138 
 

Матеріально-технічна база закладів культури 
24. Новосядлий, Б. Про духовні скарби і земні проблеми [Текст] : постійна 

комісія з питань духовності, культури, свободи слова та інформації обласної ради 
підбила підсумки роботи за 2012 рік / Б. Новосядлий // Свобода. — 2013. — 
27 берез. — С. 2. — (В обласній раді).  
Член комісії, начальник обласного управління культури Григорій Шергей доповів про 
матеріально-технічний стан закладів культури, реалізацію святкових програм до державних 
свят та ювілеїв визначних особистостей області.  

 

25. Ониськів, М. Згасає пам’ять про автора першого українського балету 
[Текст] / М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 2013. — 1 трав. — С. 7. — (Прикро).  
Начальник управління культури облдержадміністрації Григорій Шергей коментує критичну 
ситуацію, що склалася з будинком у м. Кременці, де зростав композитор Михайло 
Вериківський.  
_______________ 

Див. також № 43, 59, 60, 63, 506, 680, 683, 684, 687 
 

Бібліотеки 
26. Золотнюк, А. Капці проти книжки [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 14 черв. — С. 5 : фотогр. — (Репліка).  
Про ситуацію з читанням, причини, що обмежують доступ до книжок та розробку програм 
пропаганди книги.  
 

27. Маньовська, В. Блиск і вбогість сільських бібліотек [Текст] / В. Маньовська; 
фотогр. А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 20 берез. — С. 7 : фотогр. — 
(Порушуємо проблему).  
Авторка статті порушує проблеми сільських бібліотек, аналізує причини та б’є на сполох: 
влада не зацікавлена у їх фінансуванні й розвитку. 
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28. Яновська, Н. Творчий замисел, втілений у двох збірках [Текст] / Н. Яновська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 17 трав. — С. 6 : фотогр. — (Поетична світлиця). 
Про презентацію першої книжки редактора заліщицької районної газети «Колос» Оксани 
Дяків під назвою «Гармонія протилежності». Поетеса подарувала нову книгу всім 
бібліотекам району та області.  
_______________ 

Див. також № 298, 300, 846, 848, 853 
 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека  
29. Бібліотека зблизька [Текст] / Дирекція ТОУНБ // Вільне життя плюс. — 

2013. — 13 верес. — С. 5. — (Завітайте). 
Програма Декади відкритих дверей у Тернопільській ОУНБ. 
  

30. Білий, І. Тернопільська область — єдина в Україні, де не виділяють коштів на 
придбання книг [Текст] / І. Білий // Номер один. — 2013. — 16 січ. — С. 5 : фотогр.  
Під час обговорення проекту обласного бюджету на 2013 рік керівники трьох обласних 
бібліотек (Василь Вітенко, Леся Гук, Надія Новіцька) наголосили на наболілих проблемах, 
які стосуються кожної конкретної установи.  
 

31. Богданюк, Т. Символ соборності України [Текст] / Т. Богданюк // Свобода. — 
2013.— 24 лип. — С. 1. — (Один Бог, один народ, одна держава).  
Перелік заходів до 1025-річчя Хрещення Київської Русі, серед яких і засідання «круглого 
столу» на тему: «Хрещення Київської Русі: соціокультурні основи та сьогодення духовної 
традиції» в Тернопільській ОУНБ за участю науковців, представників духовенства, 
громадськості.  

  

32. Брик, А. Містечко Бучач подарувало світу нобелівського лауреата [Текст] / 
А. Брик // Наш день. — 2013. — 24 лип. — С. 8 : фотогр.  
Про життя і творчість єврейського письменника Шмуеля Агнона, лауреата Нобелівської 
премії в галузі літератури та літературні читання в Тернопільській ОУНБ.  

 

33. Брик, А. Олександр Вільчинський: «Знайомі впізнають себе в моїх 
книжках» [Текст] / А. Брик // Свобода. — 2013. — 1 лют. — С. 8 : фотогр. — 
(Творчі посиденьки).  
Зустріч із тернопільським письменником і журналістом Олександром Вільчинським 
відбулася в Тернопільській ОУНБ.  

 

34. Брик, А. Скульптури Пінзеля повернули до Тернополя [Текст] / А. Брик // 
Свобода. — 2013.— 5 квіт. — С. 8 : фотогр. — (З Парижа — додому).  
У статті згадується презентація мистецького альбому «Таїна Пінзеля» в Тернопільській ОУНБ. 

 

35. В арт-дворику на вулиці Агнона у Бучачі читатимуть твори письменника 
[Електронний ресурс] // Голос України : інформаційний портал. — Електрон. ст. — 
Режим доступу до ст.: http://golosukraine.com/publication/kultura/parent/14452-v-
art-dvoriku-na-vulici-agnona-u-buchachi-chitatim, вільний. — Заголовок з екрана. — 
Мова укр.  
Згадуються літературні читання з нагоди 125-ї річниці від дня народження письменника, що 
відбулися в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. 

 

36. Вечір творчості Євгена Безкоровайного [Текст] // Тернопіль вечірній. — 
2013. — 20 берез. — С. 2.  
Коротке повідомлення про презентацію поетичної збірки голови обласної організації 
Національної спілки письменників України, лауреата літературної премії імені Братів 
Богдана та Левка Лепких Євгена Безкоровайного, яка відбудеться в Тернопільській ОУНБ.  
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37. Вилегжаніна, Т. Кооперація як засіб успішного функціонування бібліотек 
в інформаційному середовищі [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 
2013. — № 4. — С. 4 — 6. — Бібліогр. : 3 назви. — (Колонка головного редактора).  
Про успіхи і проблеми корпоративної діяльності вітчизняних бібліотек. Є приклади такого 
співробітництва й по Тернопільській ОУНБ.  
 

38. Вилегжаніна, Т. Публічні бібліотеки в культурно-освітньому просторі 
України [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2013. — № 3. — С. 4—
6 : фотогр. — (Колонка головного редактора).  
Здійснення інноваційних перетворень у бібліотечній справі України. Наведено приклади 
участі Тернопільської ОУНБ у реалізації корпоративних проектів, створенні електронних 
бібліотек тощо.  
 

39. Віконська, І. Книгозбірня сьогодні [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 
плюс. — 2013.— 17 лип. — С. 11. — (Обговорення).  
Громадські слухання «Сучасна бібліотека. Якою ми її бачимо?», ініційовані обласним 
відділенням Української бібліотечної асоціації, відбудуться в жовтні у Тернопільській 
ОУНБ.  

 

40. Віконська, І. Нобеліант із Бучача [Текст] // Вільне життя плюс. — 2013. — 
10 лип. — С. 1. — (Не прогавте).  
Повідомлення про літературні читання, присвячені 125-річчю від дня народження Шмуеля 
Йосефа Агнона, які відбудуться 17 липня в Тернопільській ОУНБ.  

 

41. Віконська, І. Осінній розмай [Текст] / І. Віконська // Вільне життя плюс. — 
2013. — 25 жовт. — С. 6. — (Завітайте).  
У Тернопільській ОУНБ відбудеться презентація збірок поезій «Пора плодів і квітів» 
Мар’яни Савки та новел «Осиний мед дикий» Ірини Савки. 

 

42. Вірші Нобелівського лауреата із Бучача читали у Тернополі [Електронний 
ресурс] // Тернопільська липа. — Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: 
http://lypa.com.ua/2013/07/18/virshi-nobelivskoho-laureata-iz-buchacha-chytaly-u-
ternopoli, вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр.  
Про літературні читання з нагоди 125-ї річниці від дня народження Шмуеля Йосефа Агнона 
в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. 

 

43. Вітенко, В. І ватрівчанам, і особисто В. Щиренку [Текст] // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 14 серп. — С. 12. — (Подякуй, газето).  
Директор Тернопільської ОУНБ висловлює подяку дирекції та особисто Василю 
Васильовичу Щиренку, генеральному директорові ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА» за 
допомогу в обладнанні приміщення читального залу та книгосховища бібліотеки 
світильниками на суму майже 3 тис. грн. 
 

44. Власенко, М. В Тернополі вшанували нобелівського лауреата з Галичини 
[Електронний ресурс] / М. Власенко // Тернопільська липа. — Електрон. ст. — 
Режим доступу до ст.: http://lypa.com.ua/2013/07/22/v-ternopoli-vshanuvaly-
nobelivskoho-laureata-z-halychyny, вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр.  
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці пройшли літературні читання з 
нагоди 125-ї річниці від дня народження видатного єврейського письменника Шмуеля 
Йосефа Агнона. 

 

45. Гавенко, О. Нові видання в універсальній науковій бібліотеці [Текст] / 
О. Гавенко // Вільне життя плюс. — 2013. — 9 січ. — С. 11. — (Книголюбам).  
Про нові книги, які надійшли до Тернопільської ОУНБ за державною програмою 
«Українська книга».  
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46. Гапочка, О. Виставка Костели Жешува працює у тернопільській бібліотеці 
[Електронний ресурс] / О. Гапочка // Тернопільська липа. — Електрон. ст. — 
Режим доступу до ст.: http://lypa.com.ua/2013/07/3/u-ternopisksij-bibliotesi vystavka 
Kostely Sheshyva, вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр. 

 

47. Гапочка, О. Життя без наркотиків чи наркотики без життя [Текст] / 
О. Гапочка // Вільне життя плюс. — 2013. — 12 лип. — С. 6.  
Про зустріч представників громадських організацій, що відбулася в Тернопільській ОУНБ з 
нагоди Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх 
незаконним обігом. 

 

48. Гапочка, О. Творчість — жменька щастя [Текст] / О. Гапочка // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 2 серп. — С. 3. — (Експозиції).  
Про творчість Євгена Удіна та виставку «Костели Жешува» в Тернопільській ОУНБ. Вона 
створена за альбомом графічних робіт художника.  
 

49. Гапочка, О. Художник, для якого творча праця — власна жменька щастя 
[Текст] / О. Гапочка // 20 хвилин. — 2013. — 7— 8 серп. — С. 7.  
Виставка «Костели Жешува» експонується в Тернопільській ОУНБ. Вона створена за 
альбомом графічних робіт Євгена Удіна. 
  

50. Герман, Л. Зліт метелика Галини Денеги [Текст] / Л. Герман // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 20 груд. — С. 6. — (Бібліотечні новини).  
Книгу живописця, прозаїка, багаторічної читачки Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки Галини Денеги презентували у цій книгозбірні. 
 

51. Гончарук, О. Шануймо пам’ять Кобзаря [Текст] / О. Гончарук // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 20 берез. — С. 2 : фотогр. — (Новини).  
Про цікаві літературно-музичні заходи, краєзнавчі читання, книжкові виставки для розкриття 
творчості Т. Г. Шевченка та теми «Шевченко і Тернопільщина» в Тернопільській ОУНБ.  
 

52. Гунько, Р. Відверто про важливе [Текст] / Р. Гунько // Вільне життя плюс. — 
2013. — 2 серп. — С. 3. — (Книгозбірня поруч).  
Про круглий стіл «Хрещення Київської Русі: соціокультурні основи та сьогодення духовної 
традиції», присвячений 1025-річчю Хрещення Київської Русі, який відбувся в Тернопільській 
ОУНБ.  
 

53. Гунько, Р. Круглий стіл «Хрещення Київської Русі» [Текст] / Р. Гунько // 
Доба: Інтернет-газета Тернополя. — Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: 
http://doba.te.ua/novyny/hromadskyj-zhurnalist-kruhlyj-stil-hreschennya-kyjivskoji-
rusi.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm/_campaign=Feed%3A+D
obanews+%28Doba.te.ua%29, вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр. — 
(Громадський журналіст.). 
25 липня 2013 року в Тернопільській ОУНБ відбувся круглий стіл «Хрещення Київської Русі: 
соціокультурні основи та сьогодення духовної традиції», присвячений 1025-річчю Хрещення 
Київської Русі. 

 

54. Данилків, І. Унікальна збірка «будителя Галичини» [Текст] / І. Данилків; 
фотогр. авт. // Наш день. — 2013. — 27 листоп. — С. 5 : фотогр.  
До дня народження Маркіяна Шашкевича в Україні вперше видали повне зібрання його 
творів. Унікальну збірку репрезентували в Тернопільській ОУНБ.  

 

55. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — 
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Зі змісту: [25 вересня читачі й працівники обласної універсальної наукової 
бібліотеки зустрілися з відомим тернопільським поетом Євгеном Зозуляком]; 
[26 вересня в Тернопільській ОУНБ презентували творчий доробок тернопільської 
поетеси Ірини Дем’янової]; [25 жовтня працівники відділу краєзнавчої літератури 
та бібліографії ОУНБ провели презентацію книги головного редактора журналу 
«Літературний Тернопіль» Богдана Мельничука «Дорога до себе»] ; [15 листопада 
в читальному залі обласної універсальної наукової бібліотеки презентували збірку 
поезій тернополянки Зоряни Биндас «Безсмертя»]; [протягом серпня-листопада 
відбулись: літературно-мистецький вечір до 140-ї річниці від дня народження 
Соломії Крушельницької; презентація покажчика «Лесь Курбас: Повернення до 
Європи і до самих себе»; презентація краєзнавчого збірника «Підгайці та 
Підгаєччина»].  
 

56. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2012 р.]; [січень — лютий 2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // 
Літературний Тернопіль. — 2013. — № 2. — С. 151—158 : фотогр. — (Тернопіль 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [27 грудня голова ТОО НСПУ 
Євген Безкоровайний передав у дар Тернопільській обласній універсальній 
науковій бібліотеці 975 примірників бібліографічного довідника «Письменники 
Тернопілля»]; [28 грудня відбулася презентація бібліографічного покажчика 
«Богдан Лепкий: відомий і невідомий 1872—1941)»].  

 

57. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий — травень 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 3. — С. 152—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — 
Зі змісту: [21 березня з нагоди Всесвітнього дня поезії Тернопільська обласна 
універсальна наукова бібліотека провела зустріч із головою ТОО НСПУ Євгеном 
Безкоровайним та презентацію його книжки «І так живу…»].  

 

58. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 4. — С. 152—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, 
імена). — Зі змісту: [17 липня в обласній універсальній науковій бібліотеці 
відбулися літературні читання «Нобелівський лауреат з Бучача», приурочені до 
125-річчя від дня народження видатного єврейського письменника Ш.-Й. 
Агнона ; 24 липня представники духовенства, вчені, громадськість зібралися на 
засідання «круглого столу» на тему «Хрещення Русі: соціокультурні основи та 
сьогодення духовної традиції»]. 

 

59. Дерех, В. Через сніг, що тане, «плачуть» дахи у всіх мікрорайонах Тернополя 
[Текст] / В. Дерех // RIA плюс. — 2013. — 13 лют. — С. 5 : фотогр.  
Стаття присвячена проблемі з дахами у нашому місті. Звернено увагу й на аварійний дах 
у будівлі Тернопільської ОУНБ. Директор установи Василь Вітенко наголошує на 
проведенні капітального ремонту та виділенні необхідних коштів.  
 

60. Дзяйло, Н. Радяться культпрацівники [Текст] / Н. Дзяйло // Свобода. — 
2013. — 12 квіт. — С. 2. — (Новини).  
У приміщенні Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка відбулась колегія за підсумками творчої та фінансово-господарської 
діяльності закладів культури і мистецтва області за минулий рік. У її роботі взяла участь 
заступник директора Тернопільської ОУНБ Олександра Ліскова.  
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61. Журавлюк, В. Виставка для бджолярів [Текст] / В. Журавлюк // Свобода. — 
2013. — 23 серп. — С. 8.  
У відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської обласної універсальної наукової 
бібліотеки до Дня пасічника організовано виставку, на якій представлено тематичні 
періодичні видання та книги.  

 

62. Заходи з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі у Тернополі [Електронний 
ресурс] // Тернопільська липа. — Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: 
http://lypa.com.ua/2013/07/22/zahody-z-nahody-1025-richchya-hreschennya-kyjivskoji-
rusi-u-ternopoli/, вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр.  
Згадується круглий стіл «Хрещення Київської Русі: соціокультурні основи та сьогодення 
духовної традиції» в Тернопільській ОУНБ. 

 

63. Золотнюк, А. Доруйнувати недоруйноване? [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 19 черв. — С. 9. — (Питання фінансування культури).  
Про стан пам’ятників архітектури в м. Тернополі. Згадується колишня вілла Грабовського, 
в якій тепер знаходиться Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека.  
 

64. Золотнюк, А. Книги у пошуках читача [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 6. — (Візьми участь).  
Акція під такою назвою відбудеться в Тернопільській ОУНБ. Учасників чекають 
різноманітні заходи, книжкові виставки.  
 

65. Золотнюк, А. Мандруючи книгозбірнею [Текст] / А. Золотнюк //Вільне життя 
плюс. — 2013. — 1 трав. — С. 11. — (Цікаве поруч). 
Про найбільші несподіванки, які відкрила для себе журналістка в Тернопільській ОУНБ. 
Завідувачі окремих відділів провели її лабіринтами книгосховищ та показали раритетні 
видання.  
 

66. Золотнюк, А. Одіссея Агнона [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 
2013. — 22 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Репрезентації).  
Нещодавно у ДАТО презентували книжку «Литературная одиссея Агнона от Бучача до 
Иерусалима», що заповнила цикл розвідок про цього визначного письменника. Її написав 
Олександр Левченко. Вона доступна в Тернопільській ОУНБ та обласному архіві.  
 

67. Золотнюк, А. Повернення Шмуеля Агнона [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 24 лип. — С. 7: фотогр. — (Нобеліант).  
Про літературні читання, присвячені 125-й річниці від дня народження Шмуеля Агнона, 
в Тернопільській ОУНБ.  
 

68. Золотнюк, А. Повернення Шмуеля Агнона [Електронний ресурс] 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс : всеукраїнська незалежна громадсько-
політична газета. — Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: http : // vilne.org.ua / 
index. Php ? option = com_content & view = article&id = 17640 : povernennya-
shumelya-agnona & catid = 8 : almanah & Itemid=5, вільний. — Заголовок 
з екрана. — Мова укр.  
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулися літературні читання 
з нагоди 125-ї річниці від дня народження Шмуеля Йосефа Агнона.  

 

69. Золотнюк, А. Пора плодів, квітів і меду [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 13 листоп. — С. 6. — (Репрезентації).  
Книжку поезій, зібраних за двадцять років, і збірку оповідань, що охоплюють життя трьох 
поколінь, презентували в Тернопільській ОУНБ. Перша — «Пора плодів і квітів» Мар’яни 
Савки, друга — «Осиний мед дикий» її матері Ірини Савки.  
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70. Золотнюк, А. Спроба повернення [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 8 лют. — С. 8. — (Зустріч). 
На творчій зустрічі в Тернопільській ОУНБ письменник Олександр Вільчинський розповів 
не тільки про особливості творчого процесу, але й про те, що є спільного в обкладинках усіх 
його виданих книжок, де найліпше пишеться і працюється.  

  

71. Клим’юк, М. Культура на межі безкультур’я… [Текст] / М. Клим’юк // 
Свобода. — 2013. — 7 черв. — С. 3. — (Нам пишуть).  
Автор статті наголошує на проблемах галузі культури, зокрема відсутності передплати 
періодичних видань та проведенні ремонту в Тернопільській ОУНБ.  
  

72. Ковалькова, Т. Унікальне видання [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 6 груд. — С. 6. — (Квадратура «Кола»).  
Про репрезентацію першого повного зібрання творів Маркіяна Шашкевича в Тернопільській ОУНБ.  
 

73. Конкурси та відзнаки Української бібліотечної асоціації [Текст] // 
Бібліотечна планета. — 2013. — № 4. — С. 34—35. — (Події. Факти).  
Перелік переможців конкурсів кращих фахівців і бібліотек відзнаками УБА. Тернопільська 
ОУНБ нагороджена Почесною грамотою УБА за високий рівень та багаторічну діяльність зі 
створення серій бібліографічних покажчиків.  
 

74. Кричківська, С. Крізь віки предтеча Шевченка звертається до українців 
[Текст] : у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася 
зустріч із Михайлом Шалатою — упорядником першого повного зібрання творів 
Маркіяна Шашкевича / С. Кричківська // Свобода. — 2013. — 29 листоп. — С. 3 : 
фотогр. — (Духовні скарби українців).  
 

75. Левицька, Л. …Бібліотека пішла в народ [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2013. — 25 квіт. — С. 19. — (Нам повідомляють, що…).  
«Книги у пошуках читача» — таку акцію вперше провела Тернопільська ОУНБ 
у Міжнародний день книги та авторського права. Всі відділи працювали просто неба біля 
бібліотеки.  
 

76. Луговська, Н. Барвисті джерела часу [Текст] /Н. Луговська // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 22 листоп. — С. 8. — (Імпрези).  
Бібліотекар відділу краєзнавчої літератури та бібліографії розповідає про вечір-портрет до 
75-річчя живописця, літератора, дослідника народного мистецтва Тернопільщини, 
заслуженого майстра народної творчості України Антона Гриба. Захід відбувся у читальному 
залі Тернопільської ОУНБ.  
 

77. Луків, Н. Дві книги, дві душі [Текст] / Н. Луків // Сводода. — 2013. — 
22 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Зустріч з прекрасним).  
Авторки Мар’яна та її мати Ірина Савки зустрілись із читачами в Тернопільській ОУНБ та 
провели ще дві зустрічі для малят у бібліотеках міста.  
 

78. Мар’яна Савка. «Тепер знаю, що я — донька письменниці...» [Електронний 
ресурс] / О. Гапочка // 20 хвилин. — Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: 
http://20minut.ua/Novyny-Ternopolya/Podii/mar-039-yana-savka-teper-ya-znayu-sho-
ya-donka-pismennici-10299712.html, вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр. 
Поетеса Мар’яна Савка та її мати Ірина представили тернополянам збірки поезій і новел. 
Презентація відбулася у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. 
 

79. Михайлова, О. Краєзнавчі веб-ресурси регіональних бібліотек на сайті 
Національної історичної бібліотеки України [Текст] / О. Михайлова // Бібліо-
течний вісник. — 2013. — № 6. — С. 16 — 21. — Бібліогр. : 21 назва.  
Стаття знайомить із путівником краєзнавчими веб-ресурсами регіональних бібліотек. Його 
підготували фахівці Національної історичної бібліотеки України. Він забезпечить 
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централізований доступ до краєзнавчого контенту на бібліотечних сайтах. Є дані й по 
Тернопільській ОУНБ.  
 

80. Михлик, З. Вдячна пам’ять [Текст] / З. Михлик // Сільські вісті. — 2013. — 
22 січ. — (На зв’язку — Тернопільщина).  
Коротка інформація про вихід бібліографічного покажчика «Богдан Лепкий: відомий 
і невідомий», підготовленого спеціалістами Тернопільської ОУНБ. 
 

81. Моліцька, Г. «Бібліотечна весна» в Тернополі [Текст] / Г. Моліцька; 
фотогр. А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 26 квіт. — С. 5 : фотогр. — 
(З місця події).  
Про вуличну акцію «Книги у пошуках читача», проведену Тернопільською ОУНБ.  
 

82. Моліцька, Г. Культурне джерело Тернопілля [Текст] / Г. Моліцька // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 19 лип. — С. 6. — (Нове видання щорічника).  
Огляд нового бібліографічного покажчика «Культура Тернопільщини: 2012 рік» та 
особливості його наповнення.  
 

83. Моліцька, Г. «Нечитальників» упізнати легко [Текст] / Г. Моліцька // Вільне 
життя плюс. — 2013. —23 серп. — С. 5. — (Нетлінна спадщина).  
Про новелу Леся Мартовича «Нечитальник», її зв’язок із нашим сьогоденням та роль 
бібліотек у розвитку суспільної потреби читання.  
 

84. Моліцька, Г. Осяяне славетним ім’ям [Текст] / Г. Моліцька // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 18 жовт. — С. 6. — (З бібліотечної полиці).  
Про альбом «Осяяні талантом Соломії», виданий до 55-річчя Тернопільського обласного 
державного музичного училища ім. С. Крушельицької, який можна переглянути 
в Тернопільській ОУНБ.  
 

85. Моліцька, Г. Титанові духу і слова [Текст] / Г. Моліцька // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 25 жовт. — С. 5 : фотогр. — (До 200-річчя з дня народження 
Тараса Шевченка).  
Про блог «КроКус» (Крок у світ культури Тернопілля), створений відділом інформації 
Тернопільської ОУНБ. Огляд його змісту, зокрема розділу «Шевченкіана Тернопільщини».  
 

86. Моліцька, Г. У когорті лауреатів наших — дванадцятеро [Текст] : уродженці 
Тернопільщини, удостоєні Національної премії України імені Тараса Шевченка / 
Г. Моліцька, О. Проців // Вільне життя плюс. — 2013. — 29 листоп. — С. 5. — (До 
200-річчя Тараса Шевченка).  
З історії найвищої та найпрестижнішої в Україні творчої відзнаки за вагомий внесок 
у розвиток культури й мистецтва та 12 уродженців Тернопільщини, які стали її лауреатами. 
 

87. Моліцька, Г. Чимало місця — Тернопіллю [Текст] / Г. Моліцька // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 9 серп. — С. 2. — (Бібліотечне видання).  
До Тернопільської ОУНБ надійшов бібліографічний покажчик «Краєзнавчі бібліографічні 
посібники бібліотек України 2006—2010», виданий Національною історичною бібліотекою 
України. Серед видань широко представлені посібники головної публічної бібліотеки 
Тернопілля.  
 

88. Мусієнко, Н. Вільчинського омолодили на один рік [Текст] / Н. Мусієнко // 
Місто. — 2013. — 30 січ. — С. 2. — (Факти, події).  
Зустріч із тернопільським письменником та журналістом відбулася в Тернопільській ОУНБ.  

 

89. Науковці та священики дискутували про хрещення Київської Русі 
[Електронний ресурс] // 20 хвилин. — Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: 



 14 

http://20minut.ua/Novyny-Ternopolya/Kult-podii/nauk ovci-ta-svyasheniki-diskutuvali-
na-temu-hreshennya-kiyivskoyi-rusi-10286818.html, вільний. — Заголовок з екра-
на. — Мова укр.  
Ряд суперечок, доповнень та заперечень викликала серед представників як науки, так 
і духовенства дискусія на тему хрещення Київської Русі. Її проводили в Тернопільській 
обласній універсальній науковій бібліотеці 25 липня. 
 

90. Нобелівський лауреат з Бучача [Текст] // Свобода. — 2013. — 19 лип. — С. 1 : 
фотогр. — (Літературні читання). 
Про літературні читання «Нобелівський лауреат з Бучача», приурочені 125-річчю від дня 
народження видатного єврейського письменника, нашого земляка Шмуеля Йосефа Агнона, 
в Тернопільській ОУНБ.  

 

91. Оленич, Л. Бібліографи йдуть у ногу з часом [Текст] / Л. Оленич // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 13 груд. — С. 8. — (А що у вас?).  
 Про обласний семінар бібліографів центральних бібліотек у Тернопільській ОУНБ.  

 

92. Оленич, Л. Її життя — смолоскип [Текст] / Л. Оленич // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 4 жовт. — С. 3. — (Данина пам’яті).  
Про вшанування пам’яті талановитої письменниці, мудрої вчительки, невтомної 
просвітительки Іванни Блажкевич та презентацію бібліографічного покажчика «Іванна 
Блажкевич: її життя — як смолоскип» у Тернопільській ОУНБ.  

 

93. Ониськів, М. Звітували ентешівці [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 22 берез. — С. 6. — (Недільні зустрічі).  
У читальному залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулося 
підсумкове пленарне засідання березневої сесії Тернопільського обласного осередку 
Наукового товариства ім. Т. Шевченка, приурочене 140-річчю з часу заснування НТШ.  
 

94. Орляк, А. Роджер покинув Штати, аби жити у Тернополі [Електронний ресурс] / 
А. Орляк // 20 хвилин : Tablet edition № 118 від 2013-10-04. — Електрон. дані (1 файл, 
PDF, 11 МБ). — Т., 2013]. — Режим доступу: http://admin3.20.ua/img/pdf/0/44/4492.pdf, 
вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр.  
Згадується Тернопільська ОУНБ, у якій Роджер Кавасіні проводить безкоштовні курси 
англійської мови.  
 

95. Осуховська, С. Скульптор двох країн [Текст] / С. Осуховська // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 29 листоп. — С. 5. —(Славні імена).  
Про літературно-мистецький вечір «Велике життя великої людини», присвячений 135-річчю 
від дня народження нашого славного земляка, відомого скульптора Михайла Паращука, 
в Тернопільській ОУНБ. 
 

96. Пайонк, М. Богдан Лепкий: відомий і невідомий [Текст] / М. Пайонк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 11 січ. — С. 6. — (Репрезентації).  
Напередодні Нового року в читальному залі Тернопільської ОУНБ відбулася презентація 
бібліографічного покажчика «Богдан Лепкий: відомий і невідомий (1872 — 1941)».  
 

97. Пайонк, М. Доторкнутися до таїни митця [Текст] / М. Пайонк // Вільне 
життя плюс. — 2013.— 12 квіт. — С. 6. — (Тепер його знає світ).  
У читальному залі Тернопільської ОУНБ відбулася презентація унікального мистецького 
альбому-каталогу «Таїна Пінзеля».  
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98. Пайонк, М. Його волинськими шляхами [Текст] // Вільне життя плюс. — 
2013. — 27 груд. — С. 6. — (До 200-річчя Тараса Шевченка).  
У рамках відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка в читальному залі 
Тернопільської ОУНБ відбулася зустріч місцевих митців зі студентами, присвячена 
перебуванню Великого Кобзаря на Кременеччині.  

 

99. Пайонк, М. Лунала пісня… [Текст] / М. Пайонк // Вільне життя плюс. — 
2013. — 4 жовт. — С. 3. — (Репрезентації). 
У переддень Всеукраїнського дня бібліотек у читальному залі Тернопільської ОУНБ 
відбулася презентація книги «Приліт голуба» — відомого тернопільського письменника, 
журналіста, краєзнавця, заслуженого діяча мистецтв України Богдана Мельничука.  

 

100. Печена, А. Бібліотека в системі масової комунікації [Текст] / А. Печена // 
Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 10. — С. 12—17. — Бібліогр. : 25 назв. 
Досліджуються основні тенденції і напрями розвитку бібліотеки як елемента системи 
масової комунікації. Розкриваються особливості трансформації бібліотечної масової роботи 
в сучасних умовах. Згадується й Тернопільська ОУНБ. 

 

101. Польова, Г. Із львівського форуму видавців [Текст] / Г. Польова, 
Т. Ковалькова // Вільне життя плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 5. — (До Все-
українського Дня бібліотек).  
Працівники Тернопільської ОУНБ привезли книжкові новинки з Форуму видавців 
у м. Львові. 

 

102. Польова, Г. Книжок побільшало [Текст] / Г. Польова // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 18 січ. — С. 6. — (Щедрий подарунок).  
Понад півмільйонний фонд Тернопільської ОУНБ збагатився новими надходженнями 
з україніки — сорока чотирма назвами видань. Їх подарував письменник, редактор, 
журналіст, краєзнавець, заслужений діяч мистецтв України Богдан Мельничук.  
 

103. Проценко, Т. Формування іміджу сучасної бібліотеки [Текст] / Т. Проценко // 
Бібліотечна планета. — 2013. — № 3. — С. 10—12 : фотогр. — Бібліогр.: 7 назв. — 
(До Всеукраїнського дня бібліотек).  
У статті представлено складові іміджу бібліотеки, бібліотекаря та бібліотечної професії 
в різних аспектах. Є приклади цікавих ресурсів на сайті Тернопільської ОУНБ.  
 

104. Проців, О. «Вчимося користуватись електронною поштою» / О. Проців // 
Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. — 2013. — № 7. — С. 30—34. — 
(Інформаційно-комунікаційні технології). 
 
 

105. Проців, О. «Вчимося користуватися Skype» / О. Проців // Шкільний 
бібліотечно-інформаційний центр. — 2012. — № 2. — С. 30—34. — (Інформаційно-
комунікаційні технології). 
 

106. Проців, О. «Опановуємо вікі-технології» / О. Проців // Шкільний 
бібліотечно-інформаційний центр. — 2013. — № 6. — С. 36—41. — (Інформаційно-
комунікаційні технології). 
 
 

107. Проців, О. «Опановуємо технологію веб 2.0» / О. Проців // Шкільний 
бібліотечно-інформаційний центр. — 2013. — № 5. — С. 36—41. — (Інформаційно-
комунікаційні технології). 
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108. Проців, О. «Створюємо блог бібліотеки» / О. Проців // Шкільний 
бібліотечно-інформаційний центр. — 2013. — № 3. — С. 36—41. — (Інформаційно-
комунікаційні технології) 
 

109. Проців, О. «Що? Де? Як? Шукати в Інтернеті» / О. Проців // Шкільний 
бібліотечно-інформаційний центр. — 2013. — № 10. — С. 30—34. — (Інформаційно-
комунікаційні технології). 
 

110. Пчола, С. Мрії збулися — «Бібліоміст» на Лановеччині [Текст] / С. Пчола // 
Свобода. — 2013. — 23 січ. — С. 12 : фотогр.  
Після перемоги в конкурсі програми «Бібліоміст» шість бібліотек Лановеччини отримали 
комплекти комп’ютерного обладнання і підключилися до мережі Інтернет. На святкуванні 
з нагоди відкриття інтернет-цетрів був присутній і директор Тернопільської ОУНБ Василь 
Вітенко.  

 

111. Пшоняк, І. Презентували «Таїну Пінзеля» [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль 
вечірній. — 2013. — 17 квіт. — С. 6 : фотогр.  
Про презентацію в Тернопільській ОУНБ та бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» 
мистецького альбому «Таїна Пінзеля».  
 

112. Савак, Б. Об’єднані любов’ю до України [Текст] / Б. Савак // Свобода. — 
2013. — 18 жовт. — С. 4 : фотогр. — (Тернопільщина літературна).  
У Тернопільській міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відкрито виставку, 
присвячену письменниці-землячці Іванні Блажкевич, археологу, краєзнавцю, 
мистецтвознавцю Ігореві Ґереті та поету Василеві Ярмушу під назвою «Об’єднані любов’ю 
до України». На відкритті виставки була присутня завідувачка інформаційно-
бібілографічного відділу Тернопільської ОУНБ Лариса Оленич.  
 

113. Савки презентуватимуть збірку своїх поезій [Текст] // Свобода. — 2013. — 
30 жовт. — С. 2. — (Пульс: новини краю).  
Про презентацію двох книг — збірки поезій «Пора плодів і квітів» Мар’яни Савки та збірки 
«Осиний мед дикий» Ірини Савки в Тернопільській ОУНБ.  
 

114. Смільська, О. Австрійський штрудель повинен бути таким, щоб 
через нього можна було… читати [Текст] / О. Смільська // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 27 берез.—2 квіт. — С. 12 : фотогр. — (Смачний кошик).  
Скуштувати австрійських та українських солодощів можна було в Тернопільській ОУНБ. 
Таке дійство влаштували учасники клубу розмовної німецької мови.  
 

115. Содомора, О. Магія предків [Текст] / О. Содомора // Вільне життя плюс. — 
2013. — 22 листоп. — С. 3. —(Репрезентації).  
Про творчу зустріч із письменницею, етнографом, фольклористом Лілією Мусіхіною та 
презентацію її книги «Звіролов. Міфологема тваринного світу українців».  
 

116. Содомора, О. Ольга Кобилянська: відома і незнайома [Текст] / О. Содо-
мора // Вільне життя плюс. — 2013. — 6 груд. — С. 6. — (Бібліотечні новини).  
З нагоди 150-річчя від дня народження видатної української письменниці Ольги 
Кобилянської в читальному залі Тернопільської ОУНБ відбулася літературно-музична 
композиція «Ольга Кобилянська: відома і незнайома».  
 

117. «Сучасна бібліотека. Якою ми її бачимо?» [Текст] // Культура і життя. — 
2013. — 29 листоп. — С. 11 : фотогр..  
У Тернопільській ОУНБ відбулися обласні підсумкові громадські слухання «Сучасна 
бібліотека. Якою ми її бачимо?». 
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118. Тимків, Ю. Мар’яна та Ірина Савки потішили Тернопіль літературними 
новинками [Текст] / Ю. Тимків // Наш день. — 2013. — 6 листоп. — С. 13 : фотогр. 
Відома українська поетеса та дитяча письменниця, головний редактор «Видавництва Старого 
Лева» Мар’яна Савка презентувала збірку поезій «Пора плодів і квітів» у Тернопільській 
ОУНБ. Свою першу книгу «Осиний мед дикий» представила і її мама Ірина Савка. Зустріч із 
читачами також відбулася в міській бібліотеці № 3 для дітей.  
 

119. Тимків, Ю. У бібліотеці дегустували «Теплі історії» [Текст] / Ю. Тимків // 
Наш день. — 2013. — 25 верес. — С. 8 : фотогр. — (Культура). 
Про зустріч із письменницею й перекладачкою Надією Гербіш у Тернопільській ОУНБ.  
 

120. У Тернополі відбулися літературні читання, присвячені Шмуелю Йосефу 
Агнону [Електронний ресурс] // Тернопільська обласна рада. — Електрон. ст. — 
Режим доступу до ст.: http://www.obl-rada.te.ua/diyalnist/novyny/u-ternopoli-
vidbulysya-literaturni-chytannya-prysvyacheni-shmuelyu-yosefu-ahnonu.html, 
вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр.  

 

121. Федечко, М. Запрошує Євген Безкоровайний [Текст] / М. Федечко // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 22 берез. — С. 1. — (Імпрези).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулася творча зустріч із поетом, 
публіцистом, редактором, головою обласної організації Національної спілки письменників 
України Євгеном Безкоровайним. На ній презентовано його збірку «І так живу…». Така 
ж зустріч відбулася і в Тернопільській ОУНБ.  

 

122. Федорів, І. У народній академії — ювілейні читання [Текст] / І. Федорів // 
Свобода. — 2013. — 29 берез. — С. 1.  
У Тернопільській ОУНБ відбулося пленарне засідання наукової сесії Тернопільського 
осередку НТШ. Захід присвячувався 140-річчю заснування товариства.  

 

123. Хміляр, Л. Богдан Лепкий: відомий і невідомий [Текст] / Л. Хміляр // 
Свобода. — 2013. — 11 січ. — С. 5: фотогр. — (Презентація книги).  
Вихід у світ нового бібліографічного покажчика, в якому величезний обсяг інформації про 
творчу спадщину Богдана Лепкого. Подано короткі тези виступів на презентації цього 
посібника в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. 
 

124. Чайківська, Я. Зворушлива лірика Мар’яни та Ірини Савок [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 6 листоп. — С. 6 : фотогр.  
Письменниця і головний редактор «Видавництва Старого Лева» у Львові Мар’яна Савка 
разом зі своєю мамою Іриною презентували свої творчі доробки в Тернопільській ОУНБ та 
у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля».  
 

125. Чайківська, Я. Навчальні заклади і страхові компанії на бульварі Тараса 
Шевченка [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 11 верес. — 
С. 16 : фотогр. кол. — (Наше місто). 
Згадується історія будинку, в якому знаходиться Тернопільська ОУНБ. 

 

126. Черемшинський, О. Від онуків Тимотея Бордуляка [Текст] / О. Черемшин-
ський //Вільне життя плюс. — 2013. — 15 берез. — С. 1. — (Духовні подарунки).  
Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ отримав чотири 
примірники однотомника «Невідомі твори» та чотири буклети «Тимофій Бордуляк» від 
онуків письменника.  
 

127. Черемшинський, О. Дарунки від онуків [Текст] / О. Черемшинський // 
Вісті Придністров’я. — 2013. — 22 берез. — С. 2.  
Директор Велеснівського етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка передав 
щедрі дарунки для бібліотек Монастириського району та Тернопільської ОУНБ — чотири 
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примірники однотомника Тимофія Бордуляка «Невідомі твори» та чотири буклети «Тимофій 
Бордуляк» (до 150-річчя від дня народження письменника).  
 

128. Шкарабан, М. Ще раз про реформатора сцени [Текст] / М. Шкарабан // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 8 жовт. — С. 6. — (Пам’ять).  
Про бібліографічний покажчик «Лесь Курбас: Поворот до Європи і до самих себе», зібраний 
та впорядкований Тернопільською ОУНБ. Автор наголошує на його актуальності, повноті та 
наповненні.  
 

129. Шмуель Агнон 1790 разів згадав у своїх творах про рідний Бучач [Елект-
ронний ресурс] // Номер один. — Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: 
http://gazeta1.com/index.php/uk-UA/126-novini-dnya/9443-shmuel-agnon-1790-raziv-
zgadav-u-svojikh-tvorakh-pro-buchach, вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр.  
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці пройшли літературні читання 
з нагоди 125-ї річниці від дня народження письменника. 
 

130. Шубарт, П. Август Мошинський: архітектор, зодчий, творець [Текст] / 
П. Шубарт // Вільне життя плюс. — 2013. — 25 січ. — С. 3. — (Дослідницькими 
стежками).  
Про архітектора Домініканського костелу в Тернополі Августа Мошинського. Згадується 
монографія Павла Шубарта «Бароко та його розвиток в архітектурі міст Східної Галичини», 
ознайомитись із якою можна в Тернопільській ОУНБ. 
 

131. [Як Тернопільщина вшановує Великого Кобзаря] : [Образотворче 
мистецтво] // Вільне життя плюс. — 2013. — 15 берез. — С. 5 : фотогр. — 
(Кобзареві у вінок).  
Головний бібліотекар читального залу Тернопільської ОУНБ Людмила Рюміна знайомить 
читачів з виставкою, присвяченою життю і творчості славетного апостола 
слова, талановитого художника Тараса Шевченка. 

 

132. Яновська, С. Якою ж має бути книгозбірня? [Текст] / С. Яновська ; фотогр. 
І. Іванського // Колос. — 2013. — 11 жовт. — С. 3. — (Культура).  
Нещодавно у Заліщицькій центральній бібліотеці відбулися громадські слухання, ініційовані 
Тернопільським обласним відділенням Української бібліотечної асоціації, Тернопільською 
обласною універсальною науковою бібліотекою, Тернопільськими обласними бібліотеками 
для молоді та для дітей. 
_______________ 

Див. також № 846 
 

Будівництво нового приміщення 
Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки 

133. Гадомська, Л. Олексій Кайда розповів про 100 днів у парламенті [Текст] / 
Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 17 квіт. — С. 2. — (Народний 
обранець).  
Народний депутат від Тернопільщини Олексій Кайда розповідає про 100 перших днів своєї 
роботи в парламенті. Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  

 

134. Думка громади має бути першочерговою [Текст] // Сводода. — 2013. — 
13 листоп. — С. 3. — (Ініціативи депутата).  
Народний депутат України Олексій Кайда та голова Тернопільської облради Василь 
Хомінець взяли участь у засіданні комітету Верховної Ради України з питань будівництва, 
містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. Згадується 
проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  
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135. Обласний архів повільно, але будується, але от бібліотека — руйнується 
[Текст] // Номер один. — 2013. — 13 листоп. — С. 3.  
Цьогоріч на довгобуд обласної бібліотеки не виділено ні копійки. Депутати в кулуарах 
зізнаються, що все менше надії на її завершення. 

 

136. Самчук, О. Депутат інформує [Текст] / О. Самчук // Вільне життя плюс. — 
2013. — 13 листоп. — С. 2.  
Про участь народного депутата України Олексія Кайди та голови Тернопільської облради 
Василя Хомінця у засіданні комітету Верховної Ради України з питань будівництва, 
містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. Згадується 
проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 

137. Хміляр, Л. Зустріч з молодіжною адміністрацією [Текст] : голова ОДА 
Валентин Хоптян зустрівся з членами громадського дорадчого консультативного 
органу при очільникові облдержадміністрації / Л. Хміляр // Свобода. — 2013. — 
29 листоп. — С. 2. 
У розмові йшлося і про створення сучасного молодіжного центру на місці довгобуду нового 
приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 

138. Хміляр, Л. Ініціативи Олексія Кайди [Текст] / Л. Хміляр // Свобода. — 
2013. — 12 черв. — С. 2.  
На прес-конференції в Українському домі «Перемога» народний депутат України Олексій 
Кайда звітував про свою діяльність. Серед 9 депутатських запитів Прем’єр міністрові 
України є й про надання коштів для добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  
 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді  

139. Буряк, І. Він був ідейним патріотом і державним діячем [Текст] : 
[працівники Тернопільської обласної бібліотеки для молоді взяли участь 
в урочистостях з нагоди 150-ї річниці від дня народження Президента ЗУНР 
Євгена Петрушевича] / І. Буряк // Свобода. — 2013. — 7 черв. — С. 4.  

 

140. Віконська, І. Гратися і вивчати мову [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 
плюс. — 2013. —19 квіт. — С. 5. — (Коротко).  
В обласній бібліотеці для молоді для наймолодших створено німецький дитячий куточок, де 
є пересувний ляльковий театр, книжки, розвиваючі навчальні ігри.  

 

141. Віконська, І. Обереги душі народної [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 3 квіт. — С. 6. — (Виставка).  
Виставку з такою назвою відкриють у секторі мистецтв обласної бібліотеки для молоді. На 
ній репрезентують 103 роботи дев’яти майстрів народних промислів із обласного 
комунального методичного центру народної творчості.  
 

142. Данилків, І. Акварелі душі [Текст] / І. Данилків // Наш день. — 2013. — 
18 верес. — С. 7 : фотогр.  
Про відкриття виставки Михайла Николайчука «Естетичні одкровення» в Тернопільській 
обласній бібліотеці для молоді.  
 

143. Данилків, І. Пам’ятаймо свою історію [Текст] : [у Тернопільській обласній 
раді відбулось вшанування пам’яті гетьмана України Павла Скоропадського. 
В урочистостях взяли участь працівники Тернопільської обласної бібліотеки для 
молоді] / І. Данилків // Тернопіль вечірній. — 2013. — 12 черв. — С. 7.  
 

144. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
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№ 1. — С. 150 — 159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 
імена). — Зі змісту: [8 листопада в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді 
презентували відразу чотири книги головного редактора журналу «Літературний 
Тернопіль», члена НСПУ Богдана Мельничука, видані до його 60-річчя, — дво-
томник вибраних поезій «Слова від серця» й «Слова від серця — 2», збірник про-
зових і драматичних творів «Дорога до себе» та другий том бібліографічного 
покажчика літератури «Богдан Мельничук — письменник, редактор, журналіст, 
краєзнавець»].  
 

145. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2012 р.]; [січень — лютий 2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // 
Літературний Тернопіль. — 2013. — № 2. — С. 151—158 : фотогр. — (Тернопіль 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [9 грудня в обласній бібліотеці 
для молоді відбулися заходи з відзначення 25-річчя діяльності театру книги 
«Діалог», що працює при книгозбірні]. 

 

146. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий — травень 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 3. — С. 152—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — 
Зі змісту: [19 березня Тернопільська обласна бібліотека для молоді запросила 
студентів-філологів ТНПУ ім. В. Гнатюка на презентацію книги вибраних поезій 
Євгена Безкоровайного «І так живу…»].  

 

147. Деркач, З. Читальний зал під відкритим небом [Текст] / З. Деркач // 
Свобода. — 2013. — 12 лип. — С. 3. — (Добрі вісті).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді створили літній читальний зал. 10 липня 
відбулось урочисте відкриття.  
 

148. Донцова, Ю. Експозицію розширили [Текст] / Ю. Донцова // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 23 серп. — С. 1. — (Виставки).  
Виставку «Духом завжди була вільною, залишалася Україною», приурочену до Дня 
Незалежності, відкрили в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.  

 

149. «Духом завжди була вільною, залишалася Україною» [Текст] // Наш 
день. — 2013. — 4 верес. — С. 4 : фотогр.  
Книжкова виставка під такою назвою відкрилась до Дня Незалежності України в обласній 
бібліотеці для молоді за підтримки начальника міського управління юстиції 
Василя Марцинкевича. У чотирьох розділах представлено понад 70 документів.  
 

150. Зарічний, Р. Книгами від прокурорів поповнилися фонди Тернопільської 
обласної бібліотеки для молоді [Текст] /Р. Зарічний // Вільне життя плюс. — 
2013. — 29 листоп. — С. 4 : фотогр. — (Добрі справи).  
З нагоди Дня прокуратури прокурори проявили ініціативу допомогти обласній бібліотеці для 
молоді поповнити фонди. Зі своїх домашніх бібліотек вони зібрали книги, які можуть бути 
цікавими для сучасної молоді.  
 

151. Золотнюк, А. Читальний зал просто неба [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2013.— 17 лип. — С. 7. — (Книгозбірня поруч).  
Переглянути періодику й художню літературу, скористатися бездротовим Інтернетом можна 
у літньому читальному залі, що діє одразу перед обласною бібліотекою для молоді. Її 
працівники прагнуть привернути увагу до книги, читання та бібліотеки.  
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152. Кобильник, Б. Бібліотека нового покоління [Текст] / Б. Кобильник // 
Свобода. — 2013. — 13 верес. — С. 6 : фотогр.  
Про літню школу молодих бібліотекарів, організовану Українською бібліотечною асоціацією 
за підтримки програми «Бібліоміст». У її роботі взяли участь працівники Тернопільської 
обласної бібліотеки для молоді.  
 

153. Крива, О. Іноземні мови й кулінарні премудрості вивчають у… бібліотеці 
[Текст] / О. Крива // Свобода. — 2013. — 26 квіт. — С. 7 : фотогр. — 
(Скористайтеся).  
Поспілкуватись із цікавими людьми, вивчити іноземну мову та почерпнути пізнавальну 
інформацію можна у клубах за інтересами, що діють в обласній бібліотеці для молоді.  
 

154. Майка О. Відкрий Німеччину в…бібліотеці [Текст] : [чимало тернополян 
є користувачами «Заочного абонементу» — проекту Гете-Інституту, який діє 
в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді] / О. Майка // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 5 квіт. — С. 2. 
 

155. Мельник, Я. Книжкова магія від бібліотеки для молоді [Текст] / 
Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2013. — 2 жовт. — С. 8.  
Святкові заходи з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек в обласній бібліотеці для молоді.  
 

156. Олійник, Л. Вселенський дух народного мистецтва [Текст] / Л. Олійник // 
Свобода. — 2013. — 26 квіт. — С. 3 : фотогр. — (У виставковому залі). 
В обласній бібліотеці для молоді діє виставка «Обереги душі народної». Її відкриття 
відбулося в межах заходів до Великодніх свят «Вселенський дух народного мистецтва».  
 

157. Ониськів, М. Невтомний пошуковець [Текст] / М. Ониськів // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 4 січ. — С. 3. — (Щойно з друку).  
Під грифом управління культури ОДА, обласної бібліотеки для молоді та місцевого осередку 
НТШ у видавництві «Терно-граф» побачив світ бібліографічний покажчик «Богдан 
Головин».  

 

158. Осадчук, Л. У Тернополі діятиме Літній читальний зал просто неба [Текст] / 
Л. Осадчук // День. — 2013. — 11 лип. — С. 9. — (Ініціатива).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді створено читальний зал просто неба. Тут 
можна буде не лише переглянути літературу і періодичні видання, а й скористатися WI-FI, 
взяти участь у майстер-класах, зустрітися з цікавими людьми.  

 

159. Пшоняк І. Вшанували героїв [Текст] : [на святковому зібранні з нагоди 
140-річчя від дня народження Миколи Міхновського директор обласної бібліотеки 
для молоді Леся Гук репрезентувала бібліографічний покажчик «Микола 
Міхновський. Біля витоків державної самостійності України»] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 3 квіт. — С. 2. 
 

160. Пшоняк, І. Німецький дитячий куточок відкрито у бібліотеці для молоді 
[Текст] / І. Пшоняк //Тернопіль вечірній. — 2013. — 24 квіт. — С. 9 : фотогр. — 
(Євроінтеграція).  
В обласній бібліотеці для молоді відбулася презентація німецького дитячого куточка, який 
відкрито в рамках спільного проекту бібліотеки та Німецького культурного центру Гете-
Інституту «Заочний абонемент». 
 

161. Савка, А. Пекучий попіл [Текст] / А. Савка // Вільне життя плюс. — 
2013. — 4 груд. — С. 6.  
З нагоди пошанування жертв Голодомору 1932 — 1933 рр. в Україні у Тернопільській 
обласній бібліотеці для молоді члени товариства «Просвіта» переглянули відео-реквієм 
«Пекучий попіл», підготовлений Юліаною Мочевус.  
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162. Семеняк, В. Барвиста мелодія слова [Текст] / В. Семеняк // Місто. — 
2013. — 20 берез. — С. 12 : фотогр.  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулося неповторне свято «Барвистої 
мелодії слова» за творчістю поетеси Світлани Гоч.  

 

163. Стукало, Н. Бібліотеки — центри доступу до електронного урядування 
[Текст] / Н. Стукало //Тернопіль вечірній. — 2013. — 24 квіт. — С. 9 : фотогр.  
Тернопільська обласна бібліотека для молоді у партнерстві з ТМГО «Адаптаційний 
чоловічий центр» реалізовує проект залучення населення області до вивчення 
й використання електронних послуг, ресурсів та інструментів е-урядування. Буде проведено 
низку тренінгів для бібліотекарів, представників різних гілок влади, громадських лідерів.  
 

164. Тернопільська обласна рада. Урочистості до 140-річчя від дня народження 
Миколи Міхновського [Текст] : [директор обласної бібліотеки для молоді Леся 
Гук репрезентувала бібліографічний покажчик «Микола Міхновський. Біля 
витоків державної самостійності України» на святковому зібранні з нагоди 140-
річчя від дня народження відомого українського політичного і громадського 
діяча] // RIA плюс. — 2013. — 3 квіт. — С. 17.  
 

165. Томин, В. Прокуратура зробила неймовірний подарунок [Текст] / 
В. Томин // Свобода. — 2013. — 29 листоп. — С. 2. — (Пульс: новини краю).  
Тернопільська обласна бібліотека для молоді поповнилася українською та зарубіжною класи-
кою, сучасною та довідковою літературою. Цей подарунок зробили прокурори Тернополя. 
 

166. У Тернопільській обласній раді відзначили 140-річчя від дня народження 
гетьмана Української Держави Павла Скоропадського [Текст] // Свобода. — 
2013. — 5 черв. — С. 2.  
Про хід науковової академії та участь у її роботі працівників обласного краєзнавчого музею 
й обласної бібліотеки для молоді.  
 

167. Федорців, Н. Поділились оберегами [Текст] // Експрес. — 2013. — 4—
11 квіт. — Тернопільські новини. — С. 14.  
До 10 травня в обласній бібліотеці для молоді триватиме виставка творчих робіт «Обереги 
душі народної». Понад сто робіт презентували дев’ять народних майстрів.  

 

168. Федорців, Н. У бібліотеку за…рідером [Текст] / Н. Федорців // Експрес. — 
2013. — 28 берез. — 4 квіт. — С. 14.  
Електронні книги, так звані рідери, видають у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. 
Ця послуга для користувачів бібліотеки безкоштовна.  

 

169. Чайківська, Я. Євгенія Чуприна розповіла про твори Олеся Ульяненка 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 26 черв. — С. 6 : фотогр.  
В обласній бібліотеці для молоді відбулася зустріч із координатором Міжнародної 
літературної премії імені Олеся Ульяненка Євгенією Чуприною. Вона презентувала книгу 
Олеся Ульяненка «Сталінка. Дофін Сатани».  

 

170. Чайківська Я. Народні обереги на різний смак [Текст] : [в обласній 
бібліотеці для молоді діє виставка творчих робіт декоративно-прикладного 
мистецтва «Обереги душі народної»] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 
2013. — 17 квіт. — С. 9.  
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171. Чайківська, Я. Поетичні читання тривали… до ночі [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 лют. — С. 6 : фотогр.  
Упродовж двох днів — 9 й 10 лютого — Фестиваль сучасної української літератури та 
музики перетворив Тернопіль на своєрідну Мекку для письменників і музикантів. Учасники 
фестивалю також побували в обласній бібліотеці для молоді.  
 

172. Чайківська, Я. Студенти-дизайнери вразили своєю творчістю [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 лют. — С. 6 : фотогр. — (Арт).  
Студенти спеціальності «дизайн» Тернопільського кооперативного торговельно-
економічного коледжу представили в обласній бібліотеці для молоді свої графічні та 
живописні роботи, композиції у техніці квілінг, розпис по дереву, випалювання, нитянки, 
інкрустації. Загалом представлено 54 роботи майстрів-початківців. 
 

173. Чайківська, Я. Читання книг просто неба [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній.— 2013. — 24 лип. — С. 6 : фотогр.  
Про літній читальний зал. Так Тернопільська обласна бібліотека для молоді популяризує 
читання.  
 

174. Чихарівська, С. Для малечі — «бібліоняня» [Текст] / С. Чихарівська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 11 жовт. — С. 8. — (Відлуння свята).  
Творчими зустрічами, цікавими акціями та привабливими пропозиціями для дітей і дорослих 
відзначали Всеукраїнський день бібліотек у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. 
Родзинкою свята стала акція «Стань бібліотекарем на годину».  
 

175. Шозда О. Він єднав націю з обох берегів Дніпра [Текст] : [директор 
обласної бібліотеки для молоді Леся Гук репрезентувала бібліографічний 
покажчик «Микола Міхновський. Біля витоків самостійності України» на 
святковому зібранні з нагоди 140-річчя від дня народження відомого українського 
політичного і громадського діяча] / О. Шозда // Свобода. — 2013. — 3 квіт. — С. 2.  
 

176. Юрса, Г. Заспівали гаївочку [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 
2013. — 31 трав. — С. 8. — (У бібліотеці).  
Про свято великодньої гаївки «А вже весна воскресла!» в Тернопільській обласній бібліотеці 
для молоді. Воно стало заключним етапом циклу «Вселенський дух народного мистецтва», 
під час якого читачі мали змогу брати участь у масових заходах.  

 

177. Юрса Г. Квітка з-за океану [Текст] : [у Тернопільській обласній бібліотеці 
для молоді відбулися тематичні вечори «Квітка Цісик — українська душа, що 
розцвіла в Америці»] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 8.  
______________ 

Див. також № 30, 121, 132, 392, 847 
 
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
178. Береженко, О. Нові способи активного навчання [Текст] / О. Береженко // 

Вільне життя плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 5. — (До Всеукраїнського Дня 
бібліотек). 
Про враження від участі в роботі літньої школи бібліотекарів у с. Поляниці Івано-
Франківської області розповідає провідний бібліотекар Тернопільської обласної бібліотеки 
для дітей Оксана Береженко. 

 

179. Береженко, О. Ялинка побажань [Текст] / О. Береженко // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 4 січ. — С. 3 : фотогр. — (Бібліотечні новини).  
У «Бібліомістечку» обласної бібліотеки для дітей відбулося дивовижне «Бульбашкове свято».  
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180. Брик, А. Тамара Ткачук-Гнатовик: «У віршах живе моє дитинство» [Текст] / 
А. Брик // Свобода. — 2013. — 1 лют. — С. 8 : фотогр. — (Літературна читальня).  
Про поезію Тамари Ткачук-Гнатовик та її творчий вечір в обласній бібліотеці для дітей.  
 

181. Зимненко, А. До книгозбірні — за комп’ютер [Текст] / А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 15 листоп. — С. 1. — (Коротко).  
В обласній бібліотеці для дітей відкрили пункт публічного доступу до Інтернету.  
 

182. Золотнюк, А. Свято дитинства із книгозбірнею [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 31 трав. — С. 5. — (Не прогавте).  
До Дня захисту дітей Тернопільська обласна бібліотека для дітей на Театральному майдані 
організує свято дитинства «Хай сонцю і квітам всміхаються діти», де відбуватимуться цікаві 
вікторини, майстер-класи, інсценізації книг.  
 

183. Золотнюк, А. Тиждень дитячого читання [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 29 берез. — С. 5. — (Новини книгозбірні).  
Програма Всеукраїнського тижня дитячого читання в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. 
 

 

184. Колопенюк, М. Про наших знають у Польщі [Текст] / М. Колопенюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 17 липня. — С.6. 
Працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей репрезентували творчий проект 
відділу обслуговування дошкільнят і учнів 1—4 класів «Бібліомістечко» на II Польсько-
українській конференції «Бібліотека єднає покоління: діяльність публічних бібліотек 
в інтересах дітей, молоді та людей похилого віку» (м. Львів). 
 

185. Колопенюк, М. У ногу з часом [Текст] / М. Колопенюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 26 лип. — С. 1. — (Книгозбірня поруч).  
Про творчий проект «Бібліомістечко» в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей.  
 

186. Курій, Н. Тернопільське «Бібліомістечко» побувало на ярмарку [Текст] / 
Н. Курій // Свобода. — 2013. — 19 лип. — С. 4.  
Тернопільська обласна бібліотека для дітей представила на Міжрегіональному ярмарку 
«Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє» в рамках проекту «Бібліоміст» 
цікаві форми роботи для найменших користувачів. Вони отримали схвальну оцінку колег.  

 

187. Нецко, С. Новорічний карнавал [Текст] / С. Нецко // Вільне життя плюс. — 
2013. — 4 січ. — С.3. — (Бібліотечні новини).  
«Бібліомістечко» обласної бібліотеки для дітей запросило маленьких «чомусиків» [діток від 
4 до 6 років] на Новорічний карнавал.  
 

188. [Підбірка фотографій тернополян] [Образотворчий матеріал] // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 27 берез. — С. 4 : фотогр. — (Тернополяни).  
Представлено фотографію Надії Семенівни Новіцької — директора Тернопільської обласної 
бібліотеки для дітей.  
 

189. Стецій, Г. «Бібліомістечко» на ярмарку [Текст] / Г. Стецій // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 24 лип.— С. 11. — (Книгозбірня поруч).  
Тернопільська обласна бібліотека для дітей репрезентувала на Міжрегіональному ярмарку 
(м. Львів) проект із популяризації серед маленьких читачів цікавих форм роботи за 
методикою відомого італійського педагога Марії Монтесорі, що розвивають здібності 
у дітей. Проект був високо оцінений спеціалістами бібліотечної справи.  

 

190. Тимків, Ю. Тернопільський читайко [Текст] : за навчальний рік 
восьмилітній Дмитрик Щирба «подолав» 10 тисяч сторінок прозових книг! / 
Ю. Тимків // Наш день. — 2013. — 9 жовт. — С. 3 : фотогр. — (Цікаві діти).  
Про третьокласника Тернопільської спеціалізованої школи № 5, його любов до читання 
книжок, відвідування обласної бібліотеки для дітей.  



 25 

191. Томків, Л. Допомагаємо виховувати особистість [Текст] / Л. Томків // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 5. — (До Всеукраїнського Дня 
бібліотек).  
Про роботу Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. 

 

192. Томків, Л. Плекаємо молоде покоління разом [Текст] / Л. Томків // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 7 черв. — С. 5. — (Співпраця).  
Колектив обласної бібліотеки для дітей відчинив двері для сільських бібліотекарів 
Тернопільського району. Працівники книгозбірень вивчали досвід колег, обговорювали 
проблеми, ознайомилися з тематичними книжково-ілюстративними виставками.  
 

193. Федчина, Л. «Не забути цих юних душ нескорений політ» [Текст] / 
Л. Федчина // Вільне життя плюс. — 2013. — 8 лют. — С. 8. — (Коротко).  
На відзначення 95-ї річниці бою під Крутами в обласній бібліотеці для дітей відбувся вечір-
реквієм «Ніколи Україні не забути цих юних душ нескорений політ».  
 

194. Федчина, Л. «Ніколи Україні не забути цих юних душ нескорений політ» 
[Текст]: [про вечір-реквієм в обласній бібліотеці для дітей до 95-ї річниці бою під 
Крутами] / Л. Федчина // Свобода. — 2013. — 1 лют. — С. 1 : фотогр. — (Пам’яті 
Героїв Крут) 
 

195. Хованець, Т. Стежками рідного краю [Текст] / Т. Хованець // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 26 квіт. — С. 3. — (Читаймо).  
У відділі обслуговування дошкільників та учнів 1—4 класів обласної бібліотеки для дітей 
відбулася зустріч із талановитою письменницею нашого краю, видавцем, ілюстратором, 
громадським діячем Іриною Мацко.  

 

196. Чайківська, Н. Для юних читачів [Текст] / Н. Чайківська // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 2. — (Відвідайте). 
Тернопільська обласна бібліотека для дітей запрошує відвідати святкові заходи з нагоди 
Всеукраїнського дня бібліотек. 
 

197. Чайківська, Н. У «Бібліомістечку» — день народження [Текст] / 
Н. Чайківська // Вільне життя плюс. — 2013. — 1 берез. — С. 6. — (Завітайте).  
Виповнився рік, як в обласній бібліотеці для дітей стартував проект «Бібліомістечко». В його 
рамках обладнано інтерактивні зони для розвитку та дозвілля дітей віком від 1 до 10 років.  
 

198. Чайківська, Н. Літо кличе до книгозбірні [Текст] / Н. Чайківська // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 14 черв. — С. 1. — (Завітайте).  
План заходів Тернопільської обласної бібліотеки для дітей.  

 

199. Чайківська, Н. Особливий день для читачиків [Текст] / Н. Чайківська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 7 черв. — С. 8.  
З нагоди Міжнародного дня захисту дітей для юних тернополян та гостей міста обласна 
бібліотека для дітей організувала свято «Хай сонцю і квітам всміхаються діти». 

 

200. Шеховцова, Т. Бібліотека поповнила свої фонди новими виданнями 
[Текст] / Т. Шеховцова // Свобода. — 2013. — 4 жовт. — С. 2. — ( До свята).  
Святкування Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей.  

 

201. Шилова, Л. Даруємо мудрість книг [Текст] / Л. Шилова // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 6. — (До професійного свята). 
Про здобутки Тернопільської обласної бібліотеки для дітей розповідає завідувачка 
інформаційно-бібліографічного відділу Людмила Шилова.  
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202. Яскілка, Н. «Світ її любові» [Текст] : [репрезентація буклета-довідки, 
присвяченої Валентині Семеняк-Штангей в обласній бібліотеці для дітей] / 
Н. Яскілка // Вільне життя плюс. — 2013. — 22 листопада. — С. 6. 
______________ 

Див. також № 30, 132, 846 
 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
203. Бобрівець, М. Книжки і ляльки [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 30 серп. — С. 3. — (Отакої!). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дітей відкрито музей національної ляльки. 
  

204. Бобрівець, М. Посвяткуємо… у бібліотеці? [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 28 серп. — С. 7 : фотогр. кол. — (Несподіваний ракурс). 
Про відкриття етноцентру в Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих.  
 

205. Вандзеляк, Г. Величні поети Будний та Ярмуш пішли з життя молодими… 
[Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 20 верес. — С. 8 : фотогр.  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся вечір пам’яті, присвячений видатним 
поетам Тернопілля.  
 

206. Вандзеляк, Г. «Галявина Читайлика» стала для первачків яскравою та 
незабутньою [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 27 груд. — С. 8 : фотогр. — 
(Дитяче свято).  
Як організували Свято Читайлика у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля».  
 

207. Вандзеляк, Г. «Ті, хто бачив тюремні зорі, до віку їх не забуде» [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 24 трав. — С. 8. — (Три виставки одночасно).  
Семінар у рамках засідання методичних секцій викладачів української мови та літератури 
і світової літератури профтехосвіти області відбувся на базі бібліотеки-музею «Літературне 
Тернопілля». Присутніх вразили виставки до Дня пам’яті жертв політичних репресій.  

 

208. Вандзеляк, Г. Що поєднувало Івана Франка з Борщівським краєм? 
[Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 24 квіт. — С.12 : фотогр. — 
(Презентація книги).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація книги Петра Довгошиї 
«Увійти у таємниці духу. Іван Франко і Борщівщивський край». 
 

209. Вандзеляк, Г. Щоб перекладний твір звучав, як оригінал… [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 29 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Творча зустріч).  
Про перекладача зі світовим іменем Сергія Ткаченка, творча зустріч з яким на запрошення 
відомих на Тернопіллі літераторів Петра Cороки та Зоряни Замкової відбулася у бібліотеці 
музеї «Літературне Тернопілля».  
 

210. Віконська, І. Книжка — поруч [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 17 трав. — С. 8. — (Щоби читали).  
Близько 30-ти книжкових шпаківень з’явилися у громадських місцях Тернополя. Днями 
в Українському домі «Перемога» бібліотеки зі школами передали їх у торгові центри, фойє 
кінотеатрів, кафе. 
  

211. Гадомська, Л. Бібліотеки хочуть почути думку громадян [Текст] / 
Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 10 лип. — С. 4 : фотогр.  
Бібліотеки Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи стали ініціаторами 
організації громадських слухань з приводу поліпшення та вдосконалення надання 
бібліотечних послуг користувачам.  
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212. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 
імена). — Зі змісту: [6 листопада в Тернопільській міській бібліотеці № 4 відбули-
ся урочини з нагоди 140-річчя від дня народження відомого письменника, 
літературознавця і художника Богдана Лепкого] ; [8 листопада в центральній 
дитячій бібліотеці міста Тернополя відбулася літературна година «Крізь терни 
долі до світового визнання», присвячена 140-річчю від дня народження Богдана 
Лепкого].  
 

213. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2012 р.] / підгот.: Є, Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 1. — С. 150 — 159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 
імена). — Зі змісту: [26—27 вересня у Тернополі вдруге вирувало книжкове свято 
«Бібліофест — 2012» ].  

 

214. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2012 р.]; [січень — лютий 2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // 
Літературний Тернопіль. — 2013. — № 2. — С. 151—158 : фотогр. — (Тернопіль у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [6 грудня у Тернопільській міській 
бібліотеці № 2 для дітей урочисто відкрито бібліотеку-музей «Літературне 
Тернопілля»]; [1 лютого в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» запалили 
свічку пам’яті на знак першої річниці від дня смерті поета, громадсько-
політичного діяча, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка 
Степана Сапеляка].  
 

215. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий — травень 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 3. — С. 152—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, 
імена). — Зі змісту: [27 лютого в Тернопільській центральній міській бібліотеці 
для дітей відбулася зустріч-«марафон» із письменницею Валентиною Семеняк-
Штангей].  

 

216. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 3. — С. 152—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, 
імена). — Зі змісту: [в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася 
зустріч читачів із київськими письменниками Ларисою Лебедівною, 
Станіславом Бондаренком та Володимиром Шовкошитним].  

 

217. Деркач, М. Музей ляльок… у бібліотеці [Текст] / М. Деркач // Високий 
замок. — 2013. — 30 серп.—1 верес. — С. 4. 
У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дітей відкрито музей ляльки.  
 

218. Дігай, Т. Від Нижбірка до Всесвіту [Текст] /Т. Дігай // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 5 лип. — С. 5 : фотогр. — (Свічка пам’яті).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася літературна імпреза з нагоди 65-річчя 
від дня народження світлої пам’яті українського поета, прозаїка, публіциста, лауреата премії 
ім. Братів Лепких Івана Демчишина.  
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219. Золотнюк, А. Духовний міст [Текст] / А. Золотнюк. // Вільне життя плюс. — 
2013. — 8 лют. — С. 6 : фотогр. — (Постаті).  
Виставку-пам’ять, присвячену дисиденту, члену Української гельсінської спілки, лауреату Шев-
ченківської премії Степану Сапелякові, відкрили у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля».  
 

220. Касіян, В. Рукоділлю навчатимуть у … бібліотеці [Текст] / В. Касіян // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 16 серп. — С. 8. — (Коротко).  
Майстер-класи з декупажу, бісероплетіння, малювання, виготовлення ляльок-мотанок, 
виробів із солоного тіста, витинанок та інших видів рукоділля щомісяця проводитимуть 
у центрі дитячого дозвілля. Його планують відкрити 25 серпня в бібліотеці № 3 для дітей.  
 

221. Козелко, С. Марія Баліцька зізналася в коханні… [Текст] / С. Козелко // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 6 верес. — С. 8 : фотогр. 
Про презентацію книги «Осяйний Тернопіль» тернопільської письменниці Марії Баліцької 
в міській бібліотеці № 4 для дорослих.  
 

222. Красновська, О. В інтернет — з бібліотеки [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 201. —27 груд. — 3 січ. — Тернопільські новини. — С. 14.  
Про перемогу бібліотек м. Тернополя в конкурсі програми «Бібліоміст» та безкоштовне 
навчання користувачів комп’ютерної грамотності.  

 

223. Красуляк, І. По Інтернет — у бібліотеку [Текст] / І. Красуляк // Експрес. — 
2013. — 24—31 січ. — С. 14. — (Тернопільські новини).  
Чотири бібліотеки міста Тернополя отримали комплекти комп’ютерного обладнання 
і під’єдналися до Інтернету завдяки конкурсній програмі «Бібліоміст».  

 

224. Кушнірук, О. Місце зустрічі — сучасна бібліотека [Текст] / О. Кушнірук // 
Наш день. — 2013. — 2 жовт. — С. 8 : фотогр.  
Три дні в Тернополі тривав унікальний фестиваль «Бібліофест», який запрошував 
і маленьких, і дорослих читачів у бібліотеки. В бібліотеці № 3 для дітей у рамках фестивалю 
відбулася зустріч із відомим українським поетом Романом Скибою.  

 

225. Левицька Л. На віллі — «Літературне Тернопілля» / Л. Левицька // Голос 
України. — 2013. — 5 січ. — С. 14. 
Про відкриття бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля» (м. Тернопіль). 

 

226. Лівінський, О. На Східному відкрили бібліотеку-етноцентр [Текст] / 
О. Лівінський ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2013. — 28 серп. — 
С. 8 : фотогр. кол.  
При Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих відкрили бібліотеку-етноцентр. 
  

227. Лівінський, О. У третій дитячій книгозбірні навчають юних народних 
умільців [Текст] / О. Лівінський ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 
2013. — 28 серп. — С. 8 : фотогр. кол.  
Тернопільська міська бібліотека № 3 для дітей перетворилася на центр дитячої творчості.  
 

228. Луків, Н. Горіла свічка пам’яті поету [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 
2013. — 3 лип. — С. 12 : фотогр. — ( Духовність).  
 Літературний вечір на честь світлої пам’яті тернопільського поета, письменника Івана 
Демчишина організували в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля».  
 

 

229. Мазур, Т. Літературна акварель [Текст] / Т. Мазур // Вільне життя плюс. — 
2013. — 7 черв. — С. 5. — (Коротко).  
У бібліотеці № 5 для дорослих м. Тернополя відбулося свято, присвячене нашим матерям. 
Провели його у формі акварелі «Бережи нас, наша «Берегине».  
 



 29 

230. Малецька, Л. Поповнення фондів [Текст] / Г. Малецька // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 30 жовт. — С. 7. — (Бібліотечні новини).  
Краєзнавець і письменник Богдан Мельничук передав низку творів власного авторства, 
літературу з приватної колекції міській бібліотеці 4 для дітей та бібліотеці № 8 для дорослих.  
 

231. Мельник, Я. Гостинність — шлях до популяризації міста [Текст] / 
Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2013. — 29 трав. — С. 8 : фотогр.  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» виступили Олена Олексєєва (художній 
керівник Театру поетичної пісні) та Юрій Цендровський (представник театру Олени 
Каламбурової у Москві й мандруючий бард). Вони виконували пісенні балади, кращі взірці 
співаної поезії.  
 

232. Мельничук, Б. Івану Демчишину виповнилося б лише 65… [Текст] / 
Б. Мельничук // Нова Тернопільська газета.— 2013. — 3 — 9 лип. — С. 4.  
Про цікаві факти з життя Івана Демчишина розповіли його друзі на літературній годині, 
присвяченій 65-річчю від дня народження українського поета, в бібліотеці-музеї 
«Літературне Тернопілля».  
 

233. Михайленко, М. Їм не судилося слово гучне, а слово великого болю 
[Текст] / М. Михайленко // Вільне життя плюс. — 2013. — 18 верес. — С. 2 : 
фотогр. 
Дві книжково-ілюстративні виставки відкрили у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля». 
Вони присвячені життю й творчості двох українських поетів-уродженців Тернопільщини — 
Степана Будного та Василя Ярмуша. 
 

234. Новосядлий, Б. Виставку Кобзареві присвятив Ярослав Омелян [Текст] / 
Б. Новосядлий // Свобода. — 2013. — 13 берез. — С. 2 : фотогр.  
Про книжково-живописну виставку заслуженого художника України, викладача 
Кременецького гуманітарно-педагогічного інституту Ярослава Омеляна, яку він напередодні 
дня народження Тараса Шевченка відкрив у Тернопільській міській бібліотеці № 2 для дітей.  

 

235. Ониськів, М. «Навік своє імення вславив» [Текст] / М. Ониськів // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 27 берез. — С.6 : фотогр. — (Ювілеї). 
Про ювілейні святкування в музеї «Літературне Тернопілля», присвячені 175-річчю від дня 
народження бургомістра Тернополя, адвоката і письменника Володимира Лучаківського. 
  

236. Ониськів, М. Старий Нижбірок: голос його дороги [Текст] / М. Ониськів ; 
фотогр. В. Братана // Вільне життя плюс. — 2013. — 31 лип. — С. 6 : фотогр. — 
(Пам’яті Івана Демчишина).  
Про заходи з нагоди 65-річчя відомого письменника, громадського діяча Івана Демчишина 
у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» та в рідному селі Старий Нижбірок. 
  

237. Пшоняк, І. Віктору Насипаному підготували сюрприз [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 30 квіт. — С. 4 : фотогр.  
У рамках фестивалю «Джура-фест» у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася 
творча зустріч відомого тернопільського гумориста Віктора Насипаного з учнями 
Тернопільської загальноосвітньої школи № 5 із поглибленим вивченням іноземних мов.  
 

238. Пшоняк, І. Дітей безкоштовно навчатимуть англійської мови [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2013. — 10 лип. — С. 4 : фотогр.  
32 дітей віком від 6 до 17 років безкоштовно навчатимуть англійської мови, залучивши до 
цього викладача з діаспори Тараса Малюжинського. Заняття розпочалися в центральній 
дитячій бібліотеці.  

 

239. Пшоняк, І. Марія Павленко завітала до Тернополя [Текст] / І. Пшоняк ; 
фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 27 берез. — С. 7 : фотогр.  
Письменниця з Умані Марія Павленко провела творчі зустрічі в обласній школі мистецтв, 
міських бібліотеках для дітей № 3 й 4 та бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля».  
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240. Пшоняк, І. Найкращі читачі дитячих бібліотек [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 24 квіт. — С. 4 : фотогр. 
Про підсумки II етапу конкурсу «Найкращий читач України — 2013» серед учнів 6—7 класів 
у Тернополі. Він проходив у приміщенні центральної дитячої бібліотеки.  

 

241. Пшоняк, І. Остап і Даринка знову завітали до Тернополя [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2013. — 24 квіт. — С. 7 : фотогр. 
Зі Львова до Тернополя завітав дитячий письменник Андрій Бачинський. Він презентував 
свою нову книгу «Канікули Остапа і Даринки» у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля».  
  

242. Семеняк, В. Бібліотечний фестиваль скликає друзів [Текст] / В. Семеняк // 
Свобода. — 2013. — 4 жовт. — С. 8: фотогр. — (На книжковому святі). 
Про цьогорічний «Бібліофест» та тих, хто отримав нагороди.  
 

243. Семеняк, В. Літературний десант у музеї [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 
2013. — 2 серп. — С. 8. — (Спілчанське).  
Члени обласного літературного об’єднання, що діє при обласній організації Національної 
Спілки письменників України, липневе засідання провели у музеї «Літературне Тернопілля», 
який міститься в бібліотеці № 2 для дітей.  
 

244. Семеняк, В. Ставали героями книжок [Текст] / В. Семеняк // Місто. — 
2013. — 24 квіт. — С. 4. 
У центральній дитячій бібліотеці підвели підсумки Всеукраїнського конкурсу «Найкращий 
читач України» серед учнів 6—7 класів.  
 

245. Стукало, Н. Вшанували велич духу і творчості Кобзаря [Текст] / 
Н. Стукало // Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 берез. — С. 6 : фотогр.  
З нагоди Шевченківських днів у міській бібліотеці № 4 для дорослих провели літературно-
мистецький вечір «Моїм благословенним словом». У заході взяли участь учні ЗОШ № 14, 15, 
комерційного коледжу, члени літературно-мистецької вітальні «Джерело» та викладачі 
й учні музичної школи № 2. 

 

246. Стукало, Н. Екологічний тренінг у четвертій книгозбірні [Текст] / 
Н. Стукало // Тернопіль вечірній. — 2013. — 24 квіт. — С. 7 : фотогр.  
У Тернопільській бібліотеці № 4 для дорослих відбувся екологічний тренінг, у якому взяли 
участь студенти I — II курсів кооперативного та технічного коледжів.  

 

247. Стукало, Н. Літературні посиденьки з Іриною Дем’яновою [Текст] / 
Н. Стукало // Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 берез. — С. 9 : фотогр. — 
(Літературний Тернопіль).  
У міській бібліотеці № 5 для дорослих відбулася зустріч з Іриною Дем’яновою — членом 
Національної спілки письменників України, відомою у краї поетесою, прозаїком 
і літературним редактором.  

 

248. Тимків, Ю. Літні канікули з англійською [Текст] : Тарас Малюжинський 
з Канади навчатиме тернопільських школярів безкоштовно / Ю. Тимків // Наш 
день. — 2013. — 10 лип. — С. 5 : фотогр.  
Про курси англійської мови у центральній дитячій бібліотеці.  

 

249. Тимків, Ю. На марафон «Тату, почитай» прийшов лише… один батько 
[Текст] / Ю. Тимків // Наш день. — 2013. — 13 листоп. — С. 8 : фотогр.  
Кілька десятків тернопільських малят зібралися в бібліотеці № 5 для дітей, щоб звернутися 
до своїх татусів із проханням приділяти їм більше часу. Марафон «Тату, почитай» відбувався 
в рамках всеукраїнської ініціативи «Додай читання».  
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250. Тимків, Ю. Тернопільські школярі попрощалися з канадським вчителем 
[Текст] / Ю. Тимків // Наш день. — 2013. — 31 лип. — С. 5 : фотогр. 
У центральній дитячій бібліотеці м. Тернополя урочисто закінчилися літні курси англійської 
мови, які відбулися завдяки ініціативі канадського вчителя українського походження Тараса 
Малюжинського.  
 

251. Томчишин, Ю. Англійська задурно [Текст] / Ю. Томчишин // Експрес. — 
2013. — 11—18 лип. — Тернопільські новини. — С. 14.  
Безплатні курси розпочалися у центральній дитячій бібліотеці і працюватимуть три тижні.  

 

252. Томчишин, Ю. Школярі відкрили таємницю Пінзеля [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2013. — 17 квіт. — С. 3 : фотогр.  
Презентація фільму «Таїна Пінзеля. Від Бучача до Лувру» та альбому скульптур великого 
майстра відбулась у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля».  

 

253. Третій «Бібліофест» — з VIP-гостями [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 25 верес.—1 жовт. — С. [5]. 
25—27 вересня у Тернополі втретє відбудеться «Бібліофест». Його мета — популяризація та 
підтримка бібліотек. 

 

254. У бібліотеці відкрили етно-центр [Текст] / підгот. Ю. Тимків // Наш 
день. — 2013. — 28 серп. — С. 8. — (Святкує файне місто). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих урочисто відкрили етноцентр.  
 

255. У письменників теж бувають «марафони» [Текст] // Місто. — 2013. — 
13 берез. — С. 3.  
Тернопільська письменниця Валентина Семеняк-Штангей зустрілася із читачами 
центральної дитячої бібліотеки міста Тернополя та бібліотекарями всього Тернопільського 
району.  

 

256. Цебрій, Є. У бібліотеці — музей ляльок [Текст] / Є. Цебрій // 20 хвилин. — 
2013. — 28—29 серп.— С. [2] : фотогр. кол.  
Оглянути авторські ляльки тернопільських майстринь можна в кімнаті-музеї, що діє 
у Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дітей.  
 

257. Чайківська, Я. А вам слабо прочитати 7850 сторінок за рік? [Текст] // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 29 трав. — С. 9. — (Цікаве).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулося підбиття підсумків читацьких справ 
упродовж року.  
 

258. Чайківська, Я. Бібліотека–музей зближує філологів [Текст] / 
Я. Чайківська; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 24 квіт. — С. 4 : 
фотогр. — (Мова рідна, слово рідне).  

Комплексне заняття на тему «Нові підходи до вивчення літератури рідного краю» 
в рамках школи професійного вдосконалення відбулося 17 квітня у бібліотеці-музеї 
«Літературне Тернопілля». Філологи змогли особисто поспілкуватися з письменниками, 
побувати на презентації книги.  

 

259. Чайківська, Я. Болгарські обереги — як побажання щастя і любові [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 27 берез. — С. 7 : фотогр. — 
(Літературний Тернопіль).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся майстер-клас із виготовлення 
болгарських оберегів-«мартініців».  
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260. Чайківська, Я. Володимир Лучаковський у документах і світлинах 
[Текст] / Я. Чайківська; фотогр. І Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2013. — 
20 берез. — С. 7 : фотогр.  
З нагоди 175-річниці від дня народження першого українця-бургомістра Тернополя 
Володимира Лучаківського в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулося відкриття 
виставки «Навік своє імення вславив».  
 

261. Чайківська, Я. Гноми, мушкетери, принцеси на «Бібліофесті III» [ Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 2 жовт. — С. 8 : фотогр. — (АРТ).  
Про те, як проходив у Тернополі «Бібліофест III» та нові бібліотечні ініціативи в бібліотеках міста.  
 

262. Чайківська, Я. «Книжкові шпаківні» додають читання [Текст] / Я. Чайків-
ська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 берез. — С. 9. — (Літературний Тернопіль). 
У Тернополі стартував другий етап проекту із виготовлення та передачі «книжкових 
шпаківень». Бібліотеки міста курують цим проектом і дбають про їхнє наповнення.  

 

263. Чайківська, Я. Ляльковий центр у бібліотеці [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 4 верес. — С. 8 : фотогр. кол. — (Цікаве).  
Тернопільська міська бібліотека № 5 для дітей стала музеєм етнічної ляльки.  
 

264. Чайківська, Я. Поетів об’єднала нова збірка віршів [Текст] / Я. Чай-
ківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 28 серп. — С.13 : фотогр.  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація збірки віршів «Славень 
Тернополю», до якої увійшли твори тернопільських поетів, присвячені нашому місту.  
 

265. Чайківська, Я. Світлої пам’яті Івана Демчишина [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 3 лип. — С. 9 : фотогр. — (Літературний Тернопіль).  
Про вшанування пам’яті поета, громадського діяча Івана Демчишина у бібліотеці-музеї 
«Літературне Тернопілля». У заході взяли участь найближчі друзі та знайомі. 
 

266. Чайківська, Я. Стежками Тараса Шевченка [Текст] / Я. Чайківька // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 20 берез. — С.6 : фотогр.  
У бібліотеці № 5 для дорослих 199-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка 
відзначили проведенням тематичного вечора «Свіча, запалена від серця».  

 

267. Чайківська, Я. Теплі спогади про Степана Сапеляка [Текст] / Я. Чайків-
ська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 6 лют. — С. 6 : фотогр.  
1 лютого в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» зібралися побратими і близькі друзі, 
щоб відкрити виставку із унікальними документами, фотографіями та книгами талановитого 
письменника, літературознавця, громадського діяча, лауреата Національної премії імені 
Тараса Шевченка Степана Сапеляка.  
 

268. Чайківська, Я. Тернопільські школярі полюбили канадського вчителя [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 31 лип.— С. 7 : фотогр. — (Довкола).  
Канадський українець із Вінніпегу Тарас Малюжинський завершив тритижневі курси 
англійської мови для школярів нашого міста в центральній дитячій бібліотеці.  
 

269. Чайківська, Я. Третій «Бібліофест» знову об’єднає шанувальників книги 
[Текст] / Я. Чайківська ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2013. — 
25 верес. — С. 8 : фотогр.  

 

270. Чайківська, Я. У бібліотеці оселяться ляльки [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній.— 2013. — 7 серп. — С.6 : фотогр.  
Бібліотека № 5 для дітей зустріне День міста — у новому форматі, а саме — стане музеєм 
етнічної ляльки.  
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271. Чайківська, Я. У бібліотеці-музеї висадився літературний десант [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній.— 2013. — 31 лип. — С.6.  
Бібліотека-музей «Літературне Тернопілля» стала місцем зустрічі творчих людей краю та 
України. 8 липня тут відбулося засідання членів обласного літературного об’єднання.  

 

272. Чайківська, Я. У бібліотеці-музеї кияни презентували книги [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 27 лют. — С. 5 : фотогр.  
Київські письменники Володимир Шовкошитний, Станіслав Бондаренко та Лариса 
Лебедівна у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» розповіли тернопільським читачам 
про свої нові книги. 
 

273. Чайківська, Я. У бібліотеці-музеї колядували і щедрували [Текст] / Я. Чайків-
ська ; фотогр. І. Пшоняка. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 23 січ. — С. 6 : фотогр.  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулося свято українських колядок 
і щедрівок під назвою «Колядуємо, сіємо, щедруємо».  
 

274. Чайківська, Я. Унікальні факти із життя тернополян [Текст] / Я. Чайків-
ська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 17 квіт. — С. 7 : фотогр. 
Бібліотека-музей «Літературне Тернопілля» зібрала 15 квітня жителів міста на відкриття 
виставки документів, книг, марок і листів, присвячених вихідцям з нашого краю польського 
походження.  

 

275. Чайківська, Я. Шевченкові книги оселилися в бібліотеці-музеї [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 берез. — С. 2 : фотогр.  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» буде діяти персональна виставка відомого 
митця Ярослава Омеляна, присвячена творчості Тараса Шевченка.  
 

276. Чайківська, Я. Шпаківні-читальні для найменших тернополян [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 15 трав. — С. 7: фотогр.  
Про другий етап Всеукраїнської ініціативи «Додай читання» та участь бібліотек міста 
у їхньому наповненні.  

 

277. Чепіга, І. «Нобелівська премія — українська проекція» [Текст] / І. Чепіга // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 30 жовт. — С. 12.  
Експонати з колекції тернополянина Юрія Ковалькова за назвою «Нобелівська премія — 
українська проекція» виставлені у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля».  

 

278. Шот, М. Книжкові шпаківні додають читання [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2013. — 20 черв. — С. 19 : фотогр.  
Про те, як Тернопіль долучився до всеукраїнської ініціативи «Додай читання». Участь 
бібліотек міста у цій акції.  

 

279. Шот, М. Коли життя — непокора та свобода [Текст] / М. Шот // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 15 берез. — С.5 : фотогр. — (Навіяне виставкою).  
Про факти з життя Степана Сапеляка та враження від виставки «Непокора. Свобода. Життя», 
організованої в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля».  
 

280. Шот, М. Коли життя — непокора та свобода [Текст] : у Тернополі 
вшанували відомого письменника-дисидента, лауреата Шевченківської премії 
Степана Сапеляка / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 1 берез. — С. 11.  
Про творчість, складні роки боротьби за незалежність України та виставку в бібліотеці-музеї 
«Літературне Тернопілля», присвячену нашому краянину. Вона отримала назву «Непокора. 
Свобода. Життя».  
 

281. Шот, М. «Рости, моє деревце, з міцного коріння» [Текст] / М. Шот // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 18 жовт. — С. 3 : фотогр. — (Роде наш красний). 
Про тернопільську письменницю Ірину Мацько, яка нині працює бібліотекарем 
Тернопільської центральної бібліотеки для дітей, її захоплення та творчість.  
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282. Шот, М. Тернопіль вшанував свого першого бургомістра-українця 
[Текст] : прислівник «уперше» нерозривно пов’язаний з діяльністю Володимира 
Лучаківського / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 30 трав. — С. 19 : фотогр.  
Про виставки, присвячені першому міському бургомістру-українцю Володимиру 
Лучаківському, в ДАТО та бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля».  
_______________ 

Див. також № 77, 111, 112, 118, 124, 413  
 

Інші бібліотеки області 
 

Бережанська ЦБС 

283. Бідзіля, Т. На пошану митця мелодії та слова [Текст] / Т. Бідзіля // Слово 
Просвіти. — 2013.— 27 черв. — 3 лип. — С. 15 : фотогр.  
Про презентацію нового бібліографічного покажчика «Доля судила жити з піснею. Василь 
Подуфалий» у Бережанській центральній бібліотеці. Укладач Віра Палій.  
 

284. Будар, Т. Доля судила жити в пісні [Текст] / Т. Будар // Свобода. — 2013. — 
21 черв. — С. 2 : фотогр. — (У пам’ять маестро мелодії і слова).  
У Бережанській центральній бібліотеці відбулася презентація бібліографічного покажчика «Доля 
судила жити з піснею. Василь Подуфалий», укладачем якого є бібліограф Віра Палій.  

 

285. Заруцька, А. Свіча й молитва / А. Заруцька // Бережанське віче. — 2013. — 
29 листоп. — (До 80-річчя Голодомору). 
22 листопада у приміщенні читального залу Бережанської центральної бібліотеки проведено 
вечір-вшанування «Свіча й молитва — окраєць для згублених душ». 

 

Борщівська ЦБС 
286. Войтухів, М. Якою є бібліотека сьогодення? [Текст] / М. Войтухів // Вільне 

життя плюс. — 2013. — 4 жовт. — С. 8. — (Читаємо, радимо, дискутуємо).  
У Борщівській центральній бібліотеці відбулося свято книги, в рамках якого було громадське 
слухання «Бібліотека нашої громади. Якою ми її бачимо?»  

 

287. Мадзій, І. Уміють в Олексинцях святкувати [Текст] / І. Мадзій // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 21 серп. — С. 7 : фотогр. — (Гріє душу село, рідне село).  
Жителі села Олексинці, що на Борщівщині, відзначили свято села. Завідувачка бібліотеки до 
цієї дати організувала й провела «круглий стіл» за участю іменитих земляків.  

 

Заліщицька ЦБС 
288. Джумага, О. «Живуть, Тарасе, поміж нас і голос твій, і слово…» [Текст] / 

О. Джумага, Н. Ємчук // Свобода. — 2013. — 20 груд. — С. 8. — (До 200-ліття 
Великого Кобзаря).  
Бібліотекарі Заліщицького агроколеджу працюють над науковими розвідками маловідомих 
сторінок життєдіяльності Великого Кобзаря, однією з яких є Шевченко-книголюб.  

 

289. Низький уклін вам, друзі по перу! [Текст] // Свобода. — 2013. — 5 черв. — 
С. 5 : фотогр.  
Про тих, хто допомагає колективу «Свободи» робити часопис оперативним, динамічним 
і цікавим. Серед відзначених є й директор Заліщицької ЦБС Ольга Тракало.  
 

290. Новосядлий, Б. Романом зацікавились в далекій Італії [Текст] / Б. Новосяд-
лий // Свобода. — 2013. — 13 лют. — С. 5 : фотогр. — (Приємно повідомити). 
Нещодавно юний співак Роман Сасанчин із села Садки Заліщицького району відвідав інтер-
нет-центр Заліщицької центральної районної бібліотеки і поділився радістю своїх перемог.  
 

291. Новосядлий, Б. У бібліотеках — ера Інтернету [Текст] / Б. Новосядлий // 
Свобода. — 2013. — 1 лют. — С. 3 : фотогр. — (Революція у… всесвітній 
павутині).  
Ювілейні урочини з нагоди відкриття інтернет-центрів у Заліщицькій ЦБС.  
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292. Сідоров, А. Захистимо планету для майбутніх поколінь [Текст] / 
А. Сідоров // Свобода. — 2013. — 7 черв. — С. 3. — (Вісті Національного парку).  
Директору Заліщицької ЦБС Ользі Тракало висловлено подяку за всебічне сприяння 
і допомогу в проведенні свята — Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища.  
 

293. Тракало, О. Василь Лопух презентуватиме «Енциклопедію» у Заліщиках 
[Текст] / О. Тракало // Свобода. — 2013. — 5 лип. — С. 4. — (Наш анонс).  
У фондах Заліщицької центральної бібліотеки є чимало видань Наукового товариства імені 
Тараса Шевченка в Америці, які передає бібліотекам району з Нью-Йорку дійсний член 
НТШ, уродженець міста Заліщики Василь Лопух. Про це повідомляє директор Заліщицької 
ЦБС Ольга Тракало.  
 

294. Тракало, О. Дорога до храму душі [Текст] / О. Тракало // Свобода. — 
2013. — 22 лют. — С. 8 : фотогр. — (Українську книгу — в кожен дім).  
Директор Заліщицької центральної бібліотеки, заслужений працівник культури України Ольга 
Тракало розповідає про акцію «Дорога до храму душі», яка з успіхом відбулася у Заліщиках.  
 

295. Тракало, О. Пом’янули молитвою священика-патріота [Текст] / О. Тра-
кало // Свобода. — 2013. — 13 груд. — С. 5 : фотогр. — (Наші незабутні).  
У селі Лисівцях на Заліщанщині відбувся реквієм пам’яті, присвячений 105-й річниці від дня 
народження священика Петра Пастуха та його родині. Ініціатор та організатор заходу — 
завідувачка сільської бібліотеки Віра Головацька.  
 

296. Тракало, О. Славний педагог Тадей Залеський [Текст] : [до 120 річчя від 
дня народження] / О. Тракало // Свобода. — 2013. — 6 верес. — С. 3 : фотогр.  
Директор Заліщицької ЦБС Ольга Тракало про Тадея Залеського — професора учительської 
семінарії в Заліщиках.  
 

297. Федечко, М. Заліщики [Текст] / М. Федечко // Вільне життя плюс. — 
2013. — 19 лип. — С. 8. — (Одним абзацом).  
Завідувачка Лисівської сільської бібліотеки-філії Заліщицької ЦБС Віра Головацька 
підготувала краєзнавчу годину «Він родом з нашого села», присвячену 115-й річниці від дня 
народження Євгена Храпливого — громадського діяча, агронома і кооператора.  

 

298. Яновська, Н. Які вони — гармонія протилежності і спектральність слів?.. 
[Текст] / Н. Яновська // Свобода. — 2013. — 31 трав. — С. 8 : фотогр.  
Про презентацію першої книжки редактора заліщицької районної газети «Колос» Оксани 
Дяків під назвою «Гармонія протилежності» в центральній бібліотеці. Авторка подарувала 
свої збірки «Гармонія протилежності» та «Спектральність слів» усім бібліотекам області та 
району.  
 _______________ 

Див. також № 28, 132 
 

Збаразька ЦБС 
299. Федечко, М. Збараж [Текст] / М. Федечко // Вільне життя плюс. — 2013. —

15 листоп. — С.1. — (З потоку новин).  
У читальному залі центральної бібліотеки провели зустріч із поетесою Марією Назар.  

 

300. Федечко, М. Місцевий калейдоскоп [Текст] / М. Федечко // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 11 січ. — С. 1. — Зі змісту: [Збараж. МГО «Єднання» почала 
тісну співпрацю з бібліотеками області у рамках проекту «Здоров’я» жінок 
України. Читачі центральної районної бібліотеки з інтересом вивчали літературу, 
що поширює «Єднання»]. 

Зборівська ЦБС 
301. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий — травень 

2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 3. — С. 152—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — 



 36 

Зі змісту: [23 березня в Залозецькій бібліотеці, що на Зборівщині, прозвучала 
літературно-музична композиція «Жайворонки», присвячена 65-річчю від дня 
народження знаного тернопільського письменника й науковця, заслуженого діяча 
мистецтв України Олега Германа].  

 

302. Золотнюк А. Назад у «Дивокрай» / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 
2013. — 5 квіт. — С. 8 : фотогр. кол. — (Мандрівки).  
Про експозицію кімнати-музею «Дивокрай», створену в Залозецькій бібліотеці-філії 
Зборівської ЦБС. 

 

Гусятинська ЦБС 
303.  Пенюта, Н. «Вічні істини» [Текст] / Н. Пенюта // Свобода. — 2013. — 

26 лип. — С. 6. — (До 1025-річчя Хрещення Русі-України).  
Під такою назвою в Гусятинській центральній бібліотеці для дітей організували книжкову 
виставку, приурочену 1025-річчю Хрещення Київської Русі.  
 

Козівська ЦБС 
304. Берегиня для «Берегині» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2013.— 

19 — 25 черв. — С. 13 : фотогр. — (Поезія серця).  
Про літературно-мистецьку вітальню «Берегиня», що діє при Козівській центральній 
районній бібліотеці ще з 80-х років. Тут завжди людно, бо «Берегиня» постійно влаштовує 
різноманітні заходи, присвячені ювілеям письменників, презентації книг, читацькі 
конференції, літературні вечори.  
 

305. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 2012 р.]; 
[січень — лютий 2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2013. — № 2. — С. 151—158 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [3 лютого у Козівській центральній бібліотеці 
відбулося чергове засідання літературно-мистецького клубу «Берегиня»]. 

 

306. Попадюк, О. У теплій атмосфері [Текст] / О. Попадюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 8 лют. — С. 1. — (Зустрічі).  
Про засідання літературно-мистецької вітальні «Берегиня», що діє при Козівській районній 
бібліотеці ще з 1980-их років. Серед гостей — журналісти, письменники, бібліотекарі, 
викладачі інститутів. Вела поетичне дійство директор ЦБС Любов Сказко.  
 

307. Телявська, Г. Засівав зерна доброти [Текст] / Г. Телявська // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 22 лют. — С. 5. — (Вшанували земляка).  
Завідувачка бібліотекою села Великий Ходачків Козівського району розповідає про урочини 
в Народному домі, присвячені ювілею Тимотея Бордуляка. Щоб вшанувати пам’ять 
письменника-земляка приїхали гості з Києва, Львова, Дрогобича та інших обласних 
і районних центрів.  
 

308. Федик, Я. Отака ще недавня історія! [Текст] : 20 років від часу встанов-
лення пам’ятника Т. Шевченку в Козовій / Я. Федик // Слово Просвіти. — 2013. — 
7 — 13 листоп. — С. 7 : фотогр.  
Згадується Козівська бібліотека, працівники якої творчо співпрацювали з Товариством 
української мови ім. Т. Г. Шевченка.  

 

309. Ярема, І. Іванна Ярема: «Коли мене застали за читанням Біблії, мало не 
звільнили з роботи» [Текст] [інтерв’ю з Іванною Яремою — бувшим сільським 
бібліотекарем із Козівського району] / І. Гошій // Нова Тернопільська газета. — 
2013. — 6 — 12 лют. — С. 4 : фотогр.  
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Кременецька ЦБС 
310. Федишен, Б. Найцінніше для людини [Текст] / Б. Федишен //Вільне життя 

плюс. — 2013. — 22 берез.— С. 6. — (Корисне й приємне).  
Тема життя і здоров’я стала першоосновою цікавого для всіх заходу, який відбувся 
у Кременецькій районній бібліотеці ім. Ю. Словацького.  
 

311. Федишен, Б. Талант художника відкривають у кооперативному [Текст] / 
Б. Федишен // Вільне життя плюс. — 2013. — 8 берез. — С. 6. — (Виставки).  
У Кременецькій районній бібліотеці ім. Ю. Словацького організовано виставку картин, 
створену студентами стаціонарного відділення «Дизайн» Тернопільського кооперативного 
торговельно-економічного коледжу.  

 

312. Федишен, Б. Творять з душею [Текст] / Б. Федишен // Свобода. — 2013. — 
22 берез. — С. 8 : фотогр. — (Виставка юних).  
Про виставку, яку відкрили у Кременецькій бібліотеці імені Юліуша Словацького. Свої 
твори на ній представили студенти відділення дизайну Тернопільського кооперативного 
торговельно-економічного коледжу.  
 

313. Федишeн, Б. У світ книжок [Текст] / Б. Федишeн // Сільські вісті. — 
2013. — 4 лип. — С. 2 : фотогр. — (Слово про сучасницю).  
Про Лідію Кошеву завідувачку Сапанівською сільською бібліотекою, що в Кременецькому 
районі. Вона створила всі умови для якнайкращого обслуговування користувачів.  
 

314. Федишен, Б. Цікавий і зворушливий «Дитячий фотопогляд» [Текст] / 
Б. Федишен // Свобода. — 2013. — 1 лют. — С. 8 : фотогр. — (Виставки).  
Виставку світлин «Дитячий фотопогляд» відкрили у фойє Кременецької центральної 
бібліотеки ім. Ю. Словацького.  

Лановецька ЦБС 
315. Гринчак, К. Земляків об’єднала книга [Текст] / К. Гринчак // Свобода. — 

2013. — 20 верес. — С. 8 : фотогр.  
Про презентацію книги Ганни Кичук «Ланівчани: постаті й долі» у Лановецькій центральній 
бібліотеці. 

 

316. Крайнєва, Г. «Мені сподобався цей світ — казковий» [Текст] / Г. Крайнєва // 
Свобода. — 2013. — 13 берез. — С. 7 : фотогр. — (Магія живого слова).  
Про спілкування щире і відверте та відзначення найактивніших відвідувачів, партнерів на 
Дні читача в Лановецькій центральній бібліотеці.  

 

317. Крайнєва, Г. «Христос народився — славімо його» [Текст] / Г. Крайнєва // 
Свобода. — 2013. — 16 січ. — С.3 : фотогр. — (Наші традиції).  
Про імпровізований Святвечір у Лановецькій центральній бібліотеці.  

 

318. Ланівчани: постаті і долі [Текст] // Наш день. — 2013. — 18 верес. — С. 8 : 
фотогр.  
У Лановецькій центральній бібліотеці відбулася презентація книги Ганни Кичук «Ланівчани: 
постаті й долі». 

 

319. Маньовська, В. І бібліотека, і християнська етика [Текст] / В. Маньовська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 29 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Знайомство).  
Про завідувачку сільської бібліотеки у Влащинцях, що на Лановеччині, Зою Волянюк.  

 

320. Моргун, О. До отчого краю родина скликає [Текст] / О. Моргун // 
Свобода. — 2013. — 9 серп. — С. 8 : фотогр. — (У книгозбірнях Лановеччини).  
Уже традиційно Лановецька центральна бібліотека запрошує велику читацьку родину до 
своєрідної вітальні. Нещодавно тут відбулося родинне свято, в якому взяли участь 
представники шанованих сімей із Іванковець, Білозірки та Москалівки, 
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321. Настроєві картини Олени Горголь [Текст] / фотогр. М. Коломійчука // Наш 
день. — 2013. — 24 лип. — С. 3 : фотогр.  
У Лановецькій центральній бібліотеці відкрито персональну виставку живопису студентки 
Львівської національної академії мистецтв Олени Горголь. В експозиції — 31 робота.  

 

322. Оревчук, Л. Перша спроба заявити про себе [Текст] / Л. Оревчук // Наш 
день. — 2013. — 7 серп. — С. 13 : фотогр.  
У виставковому просторі Лановецької центральної бібліотеки відкрилася виставка робіт 
«Крізь призму світосприйняття». Вона стала творчим дебютом художника із Верхівця Олега 
Дробоцького.  
 

323. Пчола, С. Не скидати швидкості на вітражах [Текст] / С. Пчола // 
Свобода. — 2013. — 9 серп. — С. 8 : фотогр. — (У книгозбірнях Лановеччини).  
Директор Лановецької централізованої бібліотечної системи про виставку-дебют графічних 
робіт і декоративних живописних полотен студента факультету образотворчого мистецтва 
Кременецького педагогічного коледжу Олега Дробоцького у виставковій залі бібліотеки.  
 

324. Щоб старенькі не почувалися покинутими…[Текст] / фотогр. М. Коло-
мійчука // Наш день. — 2013. — 6 листоп. — С. 4.  
Справжнє свято у рамках проекту «Подолати відчуття соціальної ізоляції» влаштували для 
мешканців Лановецького територіального центру соціального обслуговування працівники 
центральної бібліотеки. Цей проект висунутий Лановецькою центральною бібліотекою на 
конкурс центру гуманістичних технологій «Алахар» і програми «Бібліоміст». 
 _______________ 

Див. також № 110 
 

Монастириська ЦБС 
325. Федечко, М. Монастириська [Текст] / М. Федечко // Вільне життя плюс. — 

2013. — 15 листоп. — С. 1. — (З потоку новин).  
У читальному залі центральної бібліотеки презентували книгу лікаря Євгена Бойчука 
«Життя, здоров’я і довголіття людини».  
 _______________ 

Див. також № 126 
 

Підгаєцька ЦБС 
326. Савчук, Г. «Творче сузір’я Підгаєччини» представило творчість двох Ольг 

[Текст] / Г. Савчук // Свобода. — 2013. — 15 листоп. — С. 8. — (На крилах 
мистецтва).  
У Підгаєцькій ЦБ триває цикл презентацій під назвою «Творче сузір’я Підгаєччини». Днями 
відбулася презентація творчих робіт Ольги Карої та поетеси Ольги Давосир.  

 

Теребовлянська ЦБС 

327. Безкультурна культурна Теребовля [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 1—15 трав. — С. 10.  
Небайдужа теребовлянка аналізує заклади культури та приватні зони відпочинку, де має бути 
організоване дозвілля молоді. Робить невтішні висновки. Наводить приклади й по 
центральній бібліотеці.  

 

328. Бойко, Н. Поезіє, додай мені вогню [Текст] / Н. Бойко // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 10 трав. — С. 8. — (Література краю).  
Зустріч із талановитою борщівською поетесою, авторкою 15 збірок, членом літературного 
об’єднання при обласній письменницькій організації Лесею Любарською відбулася 
у Теребовлянській центральній районній бібліотеці.  
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329. Гулькевич, К. Чи потрібна Микулинцям книгозбірня? [Текст] / К. Гуль-
кевич // Вільне життя плюс. — 2013. — 4 жовт. — С. 1. — (Тривожна тема).  
Про громадські слухання на тему «Бібліотека — центр спілкування», спрямовані проти 
закриття Микулинецької бібліотеки.  
 

Тернопільська ЦБС 
330. Лісовська, О. У Великобірківській бібліотеці — тиждень польської культури 

[Текст] / О. Лісовська // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 14 — 20 серп. — С. 3.  
Про тиждень польської культури та зустріч польської молоді з місцевою у Великобірківській 
центральній бібліотеці.  
 

331. Семеняк, В. Фіалковий рай [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2013. — 
9 серп. — С. 8.  
Про завідувачку бібліотеки села Великі Гаї та її квіткові захоплення.  
 

332. Юрса, Г. Божа душа [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 2013. — 
20 лют. — С.8 : фотогр. — (Образок). 
Про бібліотекаря села Товстолуг Любов Миколаївну Дмитерко, яка відійшла у вічність.  
 _______________ 

Див. також № 255 
 

Чортківська ЦБС 
333. Білик, І. Здійснилась мрія джуринської бібліотеки [Текст] / І. Білик // 

Вільне життя плюс. — 2013. — 18 груд. — С. 11. — (Новини із книгозбірні).  
Відкриття інтернет-центру в бібліотеці с. Джурин Чортківського району.  

 

334. Дзісяк, Я. Поетична підкова [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. — 
2013. — 5 лип. — С. 4. — (Творчі зустрічі).  
Літераторів із Чорткова та гостей міста зібрала літературна зустріч «Поетична підкова». За 
традицією, відбулася вона у читальному залі центральної бібліотеки.  

 

Шумська ЦБС 
335. Книги — морська глибина, хто в них пірне аж до дна… [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2013. — 14 — 20 серп. — С. 3.  
На Шумщині стартували громадські слухання «Місце бібліотеки в житті громади».  
 

336. На Шумщині відкрито інтернет-центри [Текст] // Свобода. — 2013. — 
6 лют. — С. 1.  
У Шумську та в селах Кордишів і Бриків Шумського району відбулось урочисте відкриття 
інтернет-центрів у місцевих бібліотеках. Серед гостей були голова районної державної 
адміністрації Віктор Садовський та начальник управління культури облдержадміністрації 
Григорій Шергей.  
 

337. Обрати професію допомагає… інтернет [Текст] // Свобода. — 2013. — 
8 листоп. — С. 7 : фотогр. — (Зайнятість).  
У рамках проекту «Бібліоміст» Шумська центральна районна бібліотека спільно з фахівцями 
райцентру зайнятості провели профорієнтаційний захід «Моя професія — моє майбутнє».  

 

Інші бібліотеки 
338. Хміляр, Л. Лілія Мусіхіна: «Є такі українські легенди, що Голлівуд би 

плакав» [Текст] / Л. Хміляр ; фотогр. П. Балюха // Свобода. — 2013. — 19 квіт. — 
С. 8. — (Магія у нашому житті). 
У бібліотеці ТДМУ ім. Я. Горбачевського відбулася зустріч із тернопільським етнографом 
і фольклористом Лілією Мусіхіною, яка презентувала свою нову книжку «Магія українців 
устами очевидця».  
_______________ 

Див. також № 1216 
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Музеї  

339. Гадомська, Л. Матимемо музей історії Тернополя [Текст] / Л. Гадомська // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 лют. — С. 5 : фотогр.  
Ідею створення музею історії нашого міста продовжує Микола Пазізін, відомий 
тернопільський художник.  

 

340. Cинявська, В. 18 травня — Міжнародний день музеїв [Текст] / В. Синяв-
ська // Вільне життя плюс. — 2013. — 17 трав. — С. 5. — (Цифри й факти). 
Статистичні дані про розвиток музеїв на Тернопільщині.  

 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 
341. Брик, А. «Ми хочемо вільно творити» [Текст] / А. Брик // Наш день. — 

2013. — 11 груд. — С. 8 : фотогр. — (Культура).  
Про незалежну арт-групу «Сновиди», перші кроки у творчості, цікаві проекти та підтримку 
тих, хто сьогодні на барикадах Євромайдану. Свої талановиті роботи вони представили на 
виставці в обласному краєзнавчому музеї.  
 

342. Буряк, І. Новосілля для… Пінзеля [Текст] // Свобода. — 2013. — 22 трав. — 
С. 3 : фотогр. — (Новини культури).  
Про урочисте відкриття зали Іоанна Георга Пінзеля в обласному краєзнавчому музеї.  
 

343. Веремійчик, О. Таїна Пінзеля [Текст] / О. Веремійчик // Українське 
слово. — 2013. — 16—22 січ. — С. 14.  
Про презентацію альбому «Таїна Пінзеля», підготовленого завідувачкою відділу науково-
просвітницької роботи Тернопільського обласного краєзнавчого музею Вірою Стецько для 
виставки творів Іоанна Георга Пінзеля, що досі триває в Луврі, у Будинку Митрополита 
заповідника «Софія Київська». 

  

344. Відзначили наші музеї [Текст] // 20 хвилин. — 2013. — 12—13 черв. — С. 1.  
Тернопільський обласний краєзнавчий музей і Тернопільський обласний художній музей 
стали переможцями Всеукраїнської акції «Музейна подія року — 2012».  

 

345. Данилевич, А. Твори Пінзеля і далі належатимуть краєзнавчому музею 
[Текст] / А. Данилевич // Свобода. — 2013. — 24 квіт. — С. 3.  
У Тернополі стартує соціальний проект «Пінзель: мистецька спадщина нащадкам», метою 
якого є збір коштів на реставрацію виставкової зали творів Іоанна Георга Пінзеля в 
обласному краєзнавчому музеї.  
 

346. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2012 р.]; [січень — лютий 2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // 
Літературний Тернопіль. — 2013. — № 2. — С. 151—158 : фотогр. — (Тернопіль 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [29 листопада обласний 
краєзнавчий музей, обласні організації Національних спілок краєзнавців та 
письменників України провели науково-краєзнавчу конференцію «Уродженці 
Тернопільщини — еліта національної культури»]; [22 січня, за традицією в День 
Соборності України, у залі обласного краєзнавчого музею вшанували нових 
лауреатів Всеукраїнської премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких]; [31 січня 
відбулася репрезентація третього тому «Журавлиної книги» Богдана Мельни-
чука, Віктора Уніата та Богдана Хаварівського].  
 

347. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий — травень 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 3. — С. 152—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — 
Зі змісту: [24 лютого в залі обласного краєзнавчого музею відбулася презентація 



 41 

другої поетичної збірки «Для тебе» Зіновія Казьо]; [протягом лютого — травня 
діяли виставки: «Кобзар у долі України», «Шевченкіана мовою графіки Миколи 
Стратілата», «Щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало» (до 
Міжнародного дня рідної мови), «Пам’яті Тамари Удіної», «Володимир 
Лучаківський в історії Тернополя» (до 175-річчя від дня народження); 
живописних робіт «Красо моя, Тернопілля», «Живемо державною самостійністю» 
(до 140-річчя Миколи Міхновського), «Тернопільському ставу — 465», «У вінок 
пам’яті про велику битву» (до 69-ї річниці визволення Тернополя від нацистів), 
«Художник ліричного обдарування» (до 125-річчя від дня народження Івана 
Хворостецького].  

 

348. Завішна, Г. Речник серця на майдані долі [Текст] / Г. Завішна, Н. Укра-
їнець // Вільне життя плюс. — 2013. — 2 серп. — С. 6 : фотогр. — (Експозиція). 
Нещодавно в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка фондових 
матеріалів «Поет — то речник серця на майдані долі», присвячена 60-річчю від дня 
народження відомого поета, журналіста, перекладача, публіциста, літературознавця 
Володимира Барни. 

 

349. Збережемо мистецтво задля наступних поколінь! [Текст] // RIA плюс. — 
2013. — 17 квіт. — С. 17 : фотогр.  
Про проведення соціальної акції «Пінзель: мистецька спадщина нащадкам» та благодійного 
аукціону, метою якого є збір коштів на реставрацію виставкової зали творів Іоанна Георга 
Пінзеля в обласному краєзнавчому музеї.  
 

350. Золотнюк, А. «Новий позитивізм» у Тернополі [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 16 серп. — С. 8 : фотогр. — (Експозиції).  
Полотна, на яких поєдналися експресіонізм та абстракціонізм, представили в обласному 
краєзнавчому музеї. Їх авторка — уродженка Настасова Тернопільського району, нині 
мешканка Відня Христина Куріца-Ціммерман.  

 

351. Золотнюк, А. Рух форми у тривимірному світі [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. —29 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Репрезентації).  
Народжений у Тернополі, а тепер лондонський скульптор Микола Солонер, представив 
репродукції своїх робіт на виставці в обласному краєзнавчому музеї.  

 

352. Золотнюк, А. Щоб вільно творити [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 13 груд. — С. 6. — (Позиція).  
Незалежна арт-група «Сновиди» представила свій проект «Присутність» на підтримку 
Євромайдану в обласному краєзнавчому музеї.  

 

353. Костюк, С. Бордуляк «надійшов» [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 18 жовт. — С. 3. — (Вістки з краєзнавчого).  
Про передачу родичами «метрового» фотопортрета Тимотея Бордуляка Тернопільському 
обласному краєзнавчому музею.  

 

354. Костюк, С. Грані таланту [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 
2013. — 1 листоп. — С. 2. — (Вістки з краєзнавчого). 
Переглянути виставку фондових матеріалів «Творчі русла Миколи Бездільного» можна 
в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.  
 

355. Костюк, С. Завесніла осінь [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 
2013. — 1 листоп. — С. 2. — (Вістки з краєзнавчого). 
Відомий письменник, краєзнавець, заслужений діяч мистецтв України Богдан Мельничук 
передав у фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею дев’ять томів флористичної 
літератури та підшивки часописів.  
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356. Костюк, С. Ідеологу державності [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 12 квіт. — С. 6. — (Вістки з краєзнавчого).  
Про виставку документальних світлин, рідкісних видань та фахових публікацій на 
пошанування 140-річчя від дня народження ідеолога державної самостійності України 
Миколи Міхновcького у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. 

 

357. Костюк, С. Історія оцінить [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 
2013. — 16 січ. — С. 2. — (Вістки з краєзнавчого). 
Щедрий дарунок Тернопільському обласному краєзнавчому музею на 100-річчя зініціював 
знаний письменник, заслужений діяч мистецтв України Богдан Мельничук.  
 

358. Костюк, С. Мелодії від Мельничука [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 5. — (Вістки з краєзнавчого).  
Відомий літератор Богдан Мельничук подарував Тернопільському обласному краєзнавчому 
музею кілька десятків різноманітних грамплатівок, що зберігають шлягери відомих авторів 
і виконавців.  
 

359. Костюк, С. Мовить марка Кобзарю [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 15 берез. — С. 5. — (Вістки з краєзнавчого).  
Про відкриття філателістичної виставки Шевченкіани в обласному краєзнавчому музеї. 
 

360. Костюк, С. Наближення ювілею [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 1 берез. — С.6. — (Вістки з краєзнавчого).  
Одночасно трьома виставками фондових матеріалів у Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї зустріли березневі дні Кобзаря.  
 

361. Костюк, С. Наукове обговорення [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 13 груд. — С. 5. — (Вісті з музею).  
Всеукраїнську науково-краєзнавчу конференцію «Історичні віхи національного 
державотворення» проведено у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.  
 

362. Костюк, С. Нові видання [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 
2013. — 19 квіт. — С. 5. — (Вістки з краєзнавчого).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї проведено презентації нових видань 
Василя Красновського: «Пробудження. 1990—1992», «Світанок слави і тавро 
бездержавності» та інших.  
 

363. Костюк, С. Перша ніч [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 
1 листоп. — С. 2. — (Вістки з краєзнавчого ).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї вперше за століття відбулася нічна 
зустріч. Студенти вишів Тернополя в рамках освітнього заходу «Студентська доба — 2013» 
провели «ніч» у відділі стародавньої історії, ставши учасниками екскурсії-тренінгу.  
 

364. Костюк, С. Поштова Шевченкіана [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 13 груд. — С. 5. — (Вісті з музею). 
Заслужений художник України Ярослав Омелян виготовив серію поштових конвертів «До 
200-річчя з дня народження Тараса Шевченка». П’ять різновидів він подарував 
Тернопільському обласному краєзнавчому музею.  
 

365. Костюк, С. Реколекції перекладача [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 18 жовт. — С. 3. — (Вістки з краєзнавчого).  
На Покрову перекладач Юрій Кобильник у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 
провів годину духовного спілкування зі школярами, бібліотекарями, музейниками, 
інтелігенцією, репрезентуючи власну працю «Святий Теодор Студит — Послання монахам».  
 

366. Костюк, С. Роки набавляють вічності [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 23 серп. — С. 1. — (Вістки з краєзнавчого).  
Виставкою «Яскравіє пам’яті свіча» в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 
пошановано 10-річчя трагічної загибелі Івана Гавдиди.  
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367. Костюк, С. Сила волі Коновальця [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 18 жовт. — С. 3. — (Вістки з краєзнавчого).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї репрезентовано книжгу Ігоря Дерев’яного 
(м. Львів) «Сила волі. Євген Коновалець».  

 

368. Костюк, С. Слухають очі, душа бачить [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 1 листоп. — С. 2. — ( Вістки з краєзнавчого). 
Про проведення в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї обласного етапу 
Всеукраїнського фестивалю творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями «Барви 
життя». Доклалися до нього працівники обласного методичного центру народної творчості.  

 

369. Костюк, С. Співпраця на відстані [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 23 серп. — С. 1. — (Вістки з краєзнавчого).  
Стараннями заслуженого працівника культури України Степана Бубернака в народному 
музеї історії села Ягільниці Чортківського району експонується виставка на відзначення 
100-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею.  
 

370. Костюк, С. Сценарне надбання [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 1 берез. — С. 6. — (Вістки з краєзнавчого).  
Директор про поповнення обласного краєзнавчого музею десятками сценаріїв, програмами 
звітних концертів, фаховими виданнями останніх років. Ці матеріали передав заступник 
начальника обласного управління культури ОДА Михайло Франків.  
 

371. Костюк, С. Українському неукраїнцю [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 1 берез. — С. 6. — (Вістки з краєзнавчого).  
Годину пам’яті на пошанування 90-річчя колишнього директора установи (1959 — 1975) 
Бориса Ельгорта проведено в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.  
 

372. Костюк, С. Уперше — відомій людині [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. —16 січ. — С. 2. — (Вістки з краєзнавчого музею).  
Про вихід книжки «Василь Зуляк — людина і митець», упорядковану заслуженим 
працівником культури України Юліаном Кройтором. Вона присвячена уродженцю 
Гермаківки Борщівського району. 

 

373. Костюк, С. Через роки… [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 
2013. — 15 берез. — С. 5. — (Вістки з краєзнавчого).  
Про подаровані сувеніри Тернопільському обласному краєзнавчому музею знаним 
художником Євгеном Удіним. 
 

374. Кравченко, Я. Геній Іоана Георгія Пінзеля, або Пластика українського 
барокко [Текст] / О. Кравченко // День. — 2013. — 5—6 квіт. — С. 23 : фотогр.  
Кандидат мистецтвознавства про враження від щедро ілюстрованого мистецького альбому 
«Таїна Пінзеля», текстова частина якого належить мистецтвознавцю, завідувачці відділу 
Тернопільського обласного краєзнавчого музею Вірі Стецько.  
 

375. Кульчицька, О. Земля відкриває таємниці [Текст] / О. Кульчицька // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 19 лип. — С. 3. — (До 100-річчя Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею).  
Про цікаві геологічні експонати Тернопільського обласного краєзнавчого музею.  

 

376. Левицька, Л. Роботи Пінзеля зібрали в одній залі [Текст] / Л. Левицька // 
Голос України. — 2013. — 22 трав. — С. 7 : фотогр.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито залу Іоанна Георга Пінзеля. 
Твори видатного майстра скульптури ХVIII століття, що повернулися з виставки у Луврі, 
відтепер експонуватимуться в окремому приміщенні.  
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377. Ленчук, І. Сподвижниця музейної справи [Текст] / І. Ленчук // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 17 лип. — С. 7. — (Постаті).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонувалася виставка «Пам’ятаємо, 
шануємо…» (До 125-річчя від дня народження Стефанії Садовської).  
 

378. Луків, Н. У книзі відродились забуті імена [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 
2013. — 15 листоп. — С. 3 : фотогр. — (Презентації).  
У приміщенні обласного краєзнавчого музею відбулася презентація бібліографічного 
покажчика праць Богдана Головина.  
 

379. Лучків, Л. Знакова постать українського народу [Текст] / Л. Лучків // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 берез. — С. 2 : фотогр.  
Огляд філателістичної виставки, на якій представлена колекція унікальних конвертів та 
марок, присвячених Т. Г. Шевченку, в обласному краєзнавчому музеї. 
 

380. Михлик, З. Експонати — мільйонери [Текст] / З. Михлик // Сільські 
вісті. — 2013. — 22 січ. — С. 3. — (На зв’язку — Тернопільщина).  
Першу в цьому році виставку Тернопільський обласний краєзнавчий музей присвятив новим 
надходженням, серед яких знахідки, котрим давно минув мільйон років.  

 

381. Мичко, С. Пінзеля більше не ховатимуть [Текст] : у Тернопільському 
краєзнавчому музеї відкрився зал «українського Мікеланджело» [І.-Г. Пінзеля] / 
C. Мичко // Україна молода. — 2013. — 23 трав. — С. 8. — (Варто побачити).  
 

382. Ониськів, М. Двокрилля Зіновія Казьо [Текст] / М. Ониськів // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 1 берез. — С. 6. — (Репрезентації).  
В обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація нової поетично-пісенної збірки «Для 
тебе» Зіновія Казьо.  

 

383. Пінзель у Луврі став для України «Подією року». Музейною [Текст] : 
у Національному художньому музеї України відбулася церемонія нагородження 
переможців VIII Всеукраїнської рейтингової акції «Музейна подія року — 2012» // 
Номер один. — 2013. — 12 черв. — С. 2.  
Цьогоріч переможцями стали два тернопільські заклади — обласний краєзнавчий та 
обласний художній музеї за організацію та експозицію виставки «Іоанн Георг Пінзель. 
Барокова скульптура України XVIII ст.» у Луврі (Париж, Франція).  
 

384. Попович, Ж. Із краєзнавчого музею Тернополя викрали унікальну 
керамічну посудину культури кулястих амфор [Текст] / Ж. Попович // Номер 
один. — 2013. — 17 квіт. — С. 3.  
Про факти крадіжок із музеїв Тернополя та таємниче зникнення керамічного виробу 
з експозиції обласного краєзнавчого музею.  
 

385. Попович, Ж. Перший бургомістр-українець Тернополя мав аж п’ятьох молод-
ших сестер [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 20 берез. — С. 2 : фотогр.  
Невідомі фотопортрети та документи представлено на меморіальній виставці в обласному 
краєзнавчому музеї з нагоди 175-річчя від дня народження першого бургомістра-українця 
Тернополя Володимира Лучаківського.  
 

386. Посвята 70-річчю УПА і УГВР [Текст] // Свобода. — 2013. — 12 лип. — 
С. 5. — (Виставки).  
Цікаву філателістичну виставку відкрили 8 липня 2013 року в Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї. Відомий київський філателіст Олександр Канівець присвятив її 70-річчю 
УПА та Українській Головній Визвольній Раді.  
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387. Правдива, Д. Кожен мав що сказати [Текст] / Д. Правдива // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 12 лип. — С. 2. — (Обрії «Просвіти»).  
В обласному краєзнавчому музеї відбулася урочиста конференція з нагоди 137-ї річниці від 
дня заснування «Просвіти» міста Тернополя.  

 

388. Пукач, В. «І спогадом вернувся в отчий край…» [Текст] / В. Пукач // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 20 верес. — С. 3. — (З героїчного роду). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку пам’яті видатного 
громадсько-політичного діяча Мирослава Болюха.  

 

389. Садовська, Г. Розлетілись, мов ті журавлі [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 8 лют. — С. 6 : фотогр. — (Вийшла з друку).  
Про презентацію третьої частини «Журавлиної книги», яка відбулася в обласному 
краєзнавчому музеї. Представляли її двоє із трьох авторів — Богдан Хаварівський та Богдан 
Мельничук [третій — Віктор Уніят].  

 

390. Стецько, В. Щедрий дарунок сина іконописця [Текст] : унікальні світлини 
та ікони передав перед смертю син художника Андрія Наконечного — Зеновій / 
В. Стецько // Номер один. — 2013. — 25 верес. — С. [15] : фотогр.  
Син митця-іконописця Андрія Наконечного Зеновій передав двом тернопільським обласним 
музеям — художньому та краєзнавчому, а також Львівському національному музею 
ім. А. Шептицького документи, світлини, ікони, малюнки батька. 
  

391. У краєзнавчому музеї — зала Пінзеля! [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 22 — 28 трав. — С. 3 : фотогр.  
У щойно відремонтованій експозиційній залі виставили вісім робіт (шість скульптур та два 
рельєфи) Іоанна Георга Пінзеля. Тепер виставкова зала на другому поверсі має сучасний 
ремонт та освітлення.  
 

392. У Тернопільській обласній раді відзначили 140-річчя від дня народження 
гетьмана Української Держави Павла Скоропадського [Текст] // Свобода. — 
2013. — 5 черв. — С. 2.  
Про хід науковової академії, участь у її роботі працівників обласного краєзнавчого музею та 
обласної бібліотеки для молоді.  
 

393. Цимбалюк, М. Пінзель: від Бучача до Києва через Париж [Текст] / 
М. Цимбалюк // Слово Просвіти. — 2013. — 10 — 16 січ. — С. 13 : фотогр.  
Про презентацію альбому «Таїна Пінзеля» у митрополичих палатах Святої Софії. На 
брифінгу також були присутні тернопільський меценат проекту Тарас Демкура й авторка 
проекту, завідувачка відділу Тернопільського обласного краєзнавчого музею Віра Стецько. 
 

394. Чайківська, Я. Художники створили єдиний мистецький простір [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 11 груд. — С. 6 : фотогр. — (АРТ).  
Незалежна арт-група «Сновиди» власними зусиллями організувала мистецький проект 
«Присутність». Більше 50 художників краю та інших областей об’єдналися, аби показати 
всім, що творчі люди вміють знаходити спільну мову, компроміс і при цьому робити корисні 
для суспільства справи. Виставка відбулася у виставковій залі обласного краєзнавчого 
музею.  

 

395. Чеканова Н. Ікона як символ віри [Текст] / Н. Чеканова // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 5 квіт. 
Про колекцію ікон Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 
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396. Швець, Т. Автор простих оповідань [Текст] / Т. Швець // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 22 лют. — С. 5. — (Експозиції).  
В обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка, присвячена 150-річчю від дня 
народження Тимотея Бордуляка. Із фондів виставлені оригінальні експонати про галицького 
письменника, небайдужого до долі України.  
 

397. Швець, Ю. Про хрещення розкажуть марки [Текст] / Ю. Швець // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 26 лип. — С. 1. — (Варто відвідати).  
В обласному краєзнавчому музеї 1025-річчя Хрещення Русі вшанували по-особливому — за 
допомогою марок. У день пам’яті княгині Ольги, 24 липня, запрацювала філателістична 
виставка «Мистецтво і релігія у філателістичних виданнях».  
 

398. Шот, М. Збирає цвіт, розсіяний по світу… [Текст] : надруковано словник 
імен тернопільської західної діаспори / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 
20 лют. — С. 21 : фотогр.  
Знані у краї краєзнавці й літератори Богдан Мельничук, Богдан Хаварівський та Віктор Уніят 
завершили третій том «Журавлиної книги». Її презентація відбулася в обласному 
краєзнавчому музеї.  
 

399. Шот, М. Пригоди Ксені та дванадцять місяців [Текст] : тернопільська 
художниця Наталія Собкович підготувала виставку ілюстрацій до книжки / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 6 лют. — С. 21 : фотогр.  
На виставці в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї Наталія Собкович 
представила ілюстрації до захоплюючих казок видатного українського письменника, 
уродженця Тернопілля Богдана Лепкого. Цю експозицію побачать ще і в Бережанах.  
 

400. Шот, М. Про діда Моньку, Бабину Галюсю та 12 місяців — мовою графіки 
[Текст] / М. Шот // Свобода. — 2013. — 12 лют. — С. 12 : фотогр. — (Виставки).  
Понад місяць в обласному краєзнавчому музеї діє виставка графічних ілюстрацій 
тернопільської художниці, мистецтвознавця, головного спеціаліста управління культури 
облдержадміністрації Наталії Собкович. Графічні зображення створені за мотивами казок 
Богдана Лепкого.  
 

401. Шот, М. Шедеври Пінзеля повернулися в Тернопіль [Текст] : в обласному 
краєзнавчому музеї для них приготували нову залу / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2013. — 25 квіт. — С. 5 : фотогр.  

 

402. Шот, М. Як довести, що ми — українці? [Текст] : краєзнавчий музей 
організував виставку нових надходжень до своїх фондів / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2013. — 10 січ. — С.7 : фотогр.  
Огляд оригінальної виставки нових надходжень до Тернопільського обласного краєзнавчого 
музею. ЇЇ безкоштовно пропонують переглянути тернополянам і гостям обласного центру.  

 

403. Шулявка, Н. Невідомий фонд краєзнавчого музею [Текст] / Н. Шулявка // 
20 хвилин. — 2013. — 3 — 4 квіт. — С. 6 : фотогр.  
Старший науковий співробітник Тернопільського обласного краєзнавчого музею про основні 
та науково-допоміжні музейні фонди, поповнення експозицій у сучасних умовах.  

 

404. Юрса, Г. Кришталеве джерело Богдана Головина [Текст] / Г. Юрса; фотогр. 
І. Пшоняка // Вільне життя плюс. — 2013. — 18 січ. — С. 6 : фотогр. — (Репрезентації).  
Український просвітянин, письменник, публіцист, педагог, невтомний діяч Богдан Головин 
в обласному краєзнавчому музеї презентував першу частину свого бібліографічного 
покажчика.  
_______________ 

Див. також № 166, 434, 477, 822, 852 
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Відзначення 100-річчя з часу заснування  
Тернопільського обласного краєзнавчого музею 

 

405. Балик, В. Урочистою академією вшанували 100-річчя краєзнавчого музею 
[Текст] / В. Балик // Номер один. — 2013. — 22 трав. — С. 3.  
У Тернопільській обласній філармонії проходила урочиста академія «Сторінкам історії 
поклін», присвячена 100-річчю Тернопільського обласного краєзнавчого музею. З нагоди 
ювілею також відбулась виставка портретів із фондів музею «Погляд минувшини» та 
концерт майстрів мистецтв і художніх колективів області.  
 

406. Вандзеляк, Г. Тернопільському краєзнавчому музею 100 років [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 12 квіт. — С. 1. — (Ювілеї).  
Про відкриття виставки пейзажу художників Тернопілля, так і знаних майстрів пензля з усієї 
України та святкові заходи, які триватимуть протягом усього 2013 року.  
 

407. Гаврилюк, О. Історія одного експоната: гульден Кюрфюста Бранденбурга 
[Текст] : до 100-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею / О. Гаври-
люк, В. Шумська // Вільне життя плюс. — 2013. — 7 серп. — С. 9 : фотогр. — 
(Великі і малі гроші).  
Опис нумізматичної колекції Тернопільського обласного краєзнавчого музею.  

 

408. Гаврилюк, О. Історія одного експоната: шабля короля Яна III Собеського 
[Текст] / О. Гаврилюк, В. Шумська // Вільне життя плюс. — 2013. — 10 лип. — 
С. 9 : фотогр. — (До 100-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею).  

 

409. Гаврилюк, О. Музей у Тернополі: історія заснування та розвитку [Текст] / 
О. Гаврилюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 17 квіт. — С. 6 : фотогр. — 
(Ювілеї).  
З історії обласного краєзнавчого музею.  
 

410. Гаврилюк, О. Таляр ерцгерцога Леоподьда V [Текст] : до 100-річчя 
Тернопільського обласного краєзнавчого музею / О. Гаврилюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 27 берез. — С. 9 : фотогр. — (Куток колекціонера). 
Про рідкісну монету, яка зберігається у нумізматичній колекції Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею.  

 

411. Густенко, О. Краєзнавчий розпочав святкувати своє 100-річчя [Текст] / 
О. Густенко // Номер один. — 2013. — 27 лют. — С. 12 : фотогр.  
Цей рік для Тернопільського обласного краєзнавчого — ювілейний, адже музею 
виповнюється 100 років. Символічно, що святкування розпочались із урочистостей, 
присвячених 90-річчю від дня народження відомого в області краєзнавця, історика, 
колишнього директора закладу Бориса Ельгорта.  

 

412. Густенко, О. У краєзнавчому музеї скульптури Пінзеля виставили 
у «червоному кутку» [Текст] / О. Густенко // Номер один. — 2013. — 22 трав. — 
С. 4 : фотогр.  
У рамках святкування 100-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею 20 травня 
відбулося урочисте відкриття реконструйованої зали, де відтепер будуть експонуватись вісім 
робіт Пінзеля.  
 

413. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] [травень — серпень 
2013 р.] /підгот. : Є. Безкоровайний та [ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 4. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — 
Зі змісту: [20 травня врочистою академією «Сторінкам історії поклін» в обласній 
філармонії вшанували 100-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею]; 
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[30 травня в обласному краєзнавчому музеї відбувся творчий вечір «Від 
народження до сьогодні», присвячений 35-річчю літераторки, бібліотекаря та 
громадської діячки Ірини Мацко]. 

 

414. Золотнюк, А. Пінзель буде у музеї [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 24 трав. — С. 8 : фотогр. — (Експозиції).  
Роботи видатного скульптора Іоанна Георга Пінзеля можна оглянути в Тернопільському 
обласному краєзнавчому музеї. До 100-річчя закладу тут відкрили залу, присвячену цьому 
майстру.  
 

415. Золотнюк, А. Покажуть колекції одягу, рушників, скульптури Пінзеля 
[Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 12 квіт. — С. 3. — (Ювілеї).  
Прес-конференція присвячена відзначенню 100-річного ювілею Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею. 

 

416. Костюк, С. Вартові часу [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 
2013. — 12 черв. — С. 2. — (Коротко).  
Експозицію відділу нової та новітньої історії до 100-річчя Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею збагатили вітриною-розділом годинників.  
 

417. Костюк, С. Дарунок оновлення [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 12 квіт. — С. 6. — (Вістки з краєзнавчого).  
Про виставку фондових портретів Тернопільського обласного краєзнавчого музею, 
приурочену його 100-річчю.  
 

418. Костюк, С. Ювілейне спецпогашення [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 5. — (Вістки з краєзнавчого). 
У день 100-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею (13 квітня) відбулося 
клубне спецпогашення тематичного ювілейного конверта, іншої друкованої кореспонденції.  
 

419. Красновська, О. Зустрічайте — Пінзель! [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2013. — 30 трав.—6 черв. — Тернопільські новини. — С. 14.  
До 100-річчя обласного краєзнавчого музею тут обладнали та урочисто відкрили 
експозиційну залу для робіт відомого скульптора Пінзеля.  
 

420. Левицька, Л. До ювілею музею відкриють залу [Текст] / Л. Левицька // 
Голос України. — 2013. — 13 квіт. — С. 13.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, який цього року відзначає столітній 
ювілей, до травня планують відкрити зал Іоанна Георга Пінзеля. Наразі художники Андрій 
Чернець та Степан Мамчур працюють над його оформленням у стилі XVII І століття.  
 

421. Левицька Л. Музей іде до людей [Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 
2013. — 6 лют. — С. 14. 
Про роботу колективу Тернопільського обласного краєзнавчого музею зі школярами та 
студентами, фонди музею, стан утримання будівлі. До 100-річчя від дня заснування закладу. 
 

422. Мичко, С. Дім збереження секретів [Текст] : Тернопільському 
краєзнавчому музею виповнюється сто років / С. Мичко // Україна молода. — 
2013. — 9 квіт. — С. 9 : фотогр. — (Є привід).  
З історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею, основні фонди зберігання, 
унікальні експонати, раритети та заходи, приурочені до його сторічного ювілею.  
 

423. Правдива, Д. Вітали «батька-музейника» [Текст] / Д. Правдива // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 31 трав. — С. 6 — (Ювілеї).  
Огляд заходів з нагоди 100-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею та 
подарунки ювілярам. 
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424. Романенко, Л. Краєзнавчий музей та музучилище відсвяткували ювілеї 
[Текст] / Л. Романенко // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 22 — 28 трав. — 
С. 9.  
 

425. Романенко, Л. Краєзнавчому музею — 100! [Текст] / Л. Романенко // Нова 
Тернопільська газета. — 2013. — 10—14 квіт. — С. 9 : фотогр.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка живопису з фондів 
музею «Красо моя, Тернопілля», на якій представлені роботи як художників-вихідців 
із нашої області, так і знаних майстрів пензля зі всієї України.  
 

426. Чайківська, Я. Краєзнавство із столітньою історією [Текст] / Я. Чайків-
ська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 30 січ. — С. 12 : фотогр. — (Наше місто).  
З історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею та проведення низки заходів на 
відзначення його столітнього ювілею. 

 

427. Чайківська, Я. Краєзнавчому музею виповнюється 100 років [Текст] / 
Я. Чайківська; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 10 квіт. — С. 2 : 
фотогр.  
Про відкриття виставки живопису із фондів музею «Красо моя, Тернопілля» та унікальні 
експонати й колекції музею.  

 

428. Чайківська, Я. Роботи Івана Пінзеля тепер доступні для огляду всіх 
бажаючих [Текст] / Я. Чайківська; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 
2013. — 22 трав. — С. 6 : фотогр. — (Фестивалі).  
З нагоди 100-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею громадськості міста було 
презентовано оновлену виставкову залу під постійну експозицію робіт Іоанна Георга Пінзеля.  
 

429. Чайківська, Я. Унікальні подарунки від міста до сторіччя краєзнавчого 
музею [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 29 трав. — С. 9 : 
фотогр. — (Цікаве). 
 

430. Юрса, Г. У двох книжечках — усе життя [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя 
плюс. — 2013. —22 листоп. — С. 2 : фотогр. — (Славні земляки).  
Наш земляк, краєзнавець, журналіст, педагог, громадський діяч Богдан Головин розмістив 
плоди своєї майже 65-літньої діяльності у двох бібліографічних покажчиках. Презентація 
другої частини покажчика відбулася в обласному краєзнавчому музеї.  
 

Тернопільський історико-меморіальний музей  
політичних в’язнів та репресованих 

431. Олексюк, В. Буремними дорогами у вічність [Текст] / В. Олексюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 28 серп. — С. 5. — (Враження). 
Враження від відвідування Тернопільського історико-меморіального музею політичних в’язнів. 

 

Тернопільський обласний художній музей 
432. Брик, А. Картини з присмаком кави [Текст] / А. Брик // Наш день. — 

2013. — 10 лип. — С. 5 : фотогр.  
В обласному художньому музеї відкрилася виставка картин художників зі Львова Івана 
й Олександра Войтовичів.  
 

433. Ваврик, О. «Зимові зустрічі» шанувальників вишивки [Текст] / 
О. Ваврик // Свобода. — 2013. — 20 лют. — С. 3 : фотогр. — (Виставка).  
В обласному художньому музеї відкрито 10 ювілейну виставку традиційної і тематичної 
вишивки «Зимові зустрічі». Її щорічно організовує керівник творчого об’єднання «Світ 
рукоділля» Світлана Садляк. Представлено більше 250 творів.  
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434. Дуда, І. Лауреати року — тернопільські музеї [Текст] / І. Дуда // Свобода. — 
2013. — 10 лип. — С. 1. — (Приємно повідомити).  
У Національному художньому музеї України (м. Київ) відбулася урочиста церемонія 
нагородження переможців VIII Всеукраїнської акції «Музейна подія року — 2012». Дипломи 
лауреатів за перше місце в номінації «Найкраща подія року — 2012» отримали 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей та Тернопільський обласний художній музей.  

 

435. Золотнюк, А. Дивував та дивує [Текст] / А. Золотнюк //Вільне життя 
плюс. — 2013. — 1 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Репрезентації).  
Багатогранність таланту заслуженого майстра народної творчості Антона Гриба представили 
на його персональній виставці, що відкрилася в обласному художньому музеї.  

 

436. Золотнюк, А. Другий візит Новаківського [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 1 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Експозиції).  
Картини Олекси Новаківського репрезентували в обласному художньому музеї. Виставку 
представив пряшівчанин, словацький культурний діяч, учений Микола Мушинка.  

 

437. Золотнюк А. Прадавня магія писанки [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 12 квіт. — С. 8 : фотогр. кол. — (Передвеликоднє).  
Проведення майстер-класу з писанкарства «Великодні візерунки» в рамках виставки писанок 
у Тернопільському обласному художньому музеї. 

 

438. Золотнюк, А. Творчий розмай [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. —2 жовт. — С. 11. — (Експозиції).  
В обласному художньому музеї на виставці «Традиційне народне мистецтво 
Тернопільщини» представлено більше трьохсот робіт. Виконали їх майстри області й учні 
школи народних ремесел.  

 

439. Золотнюк, А. Три сотні робіт юних [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 24 трав. — С. 2 : фотогр. — (Експозиції). 
Малюнки, гравюри, розпис на склі, аплікації, вироби з паперу — ці та інші роботи 
представлені на виставці «Творчість юних» в обласному художньому музеї. 
 

440. Тхорик, P. «Час мистецтва — час добра!» [Текст] / Р. Тхорик // 
Свобода. — 2013. — 27 груд. — С. 3 : фотогр. — (Благодійний аукціон).  
У Тернопільському обласному художньому музеї відбувся благодійний аукціон «Час 
мистецтва — час добра!».  
 

441. Чайківська, Я. Вишиванко моя, вишиванко [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 6 лют.— С. 6 : фотогр.  
Десять років поспіль в обласному художньому музеї відбувається традиційна виставка рукоділля 
«Зимові зустрічі». Цьогоріч майстрині міста та області представили понад 200 робіт.  
 

442. Чайківська, Я. Писанки, ікони та мотанки — у художньому музеї [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 17 квіт. — С. 9 : фотогр. 
Про великодню виставку, експонати, майстрів та майстер-клас для тернопільських школярів.  
 

443. Шот, М. Новаківський із колекції Мушинки [Текст] : у Тернополі 
відкрили експозицію видатного художника / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2013. — 21груд. — С. 18 : фотогр.  
В обласному художньому музеї експонують понад 50 живописних і графічних робіт 
видатного майстра пензля Олекси Новаківського з колекції академіка НАН України, 
професора Миколи Мушинки зі словацького Пряшева.  
 

 _______________ 

Див. також № 383, 390, 822, 1229 
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Борщівський обласний комунальний краєзнавчий музей 
444. Мадзій, І Книга про борщівську сорочку [Текст] / І. Мадзій; фотогр. О. Ле-

вицького // Вільне життя плюс. — 2013. — 1 трав. — С. 9 : фотогр. — (Репрезентації).  
У Борщівському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книги Людмили та 
Олексія Покусінських «Борщівська народна сорочка».  
 

445. Мадзій, І. Кобзарева обитель [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 
2013. — 27 берез. — С. 7. — (Ювілеї).  
У стінах Борщівського обласного краєзнавчого музею діє єдиний у Західній Україні 
унікальний музей Тараса Шевченка.  

 

446. Сохацький, М. Борщівські сорочки відомі і в столиці [Текст] / М. Сохаць-
кий // Свобода. — 2013. — 17 квіт. — С. 4 : фотогр. — (Щойно з друку).  
Нещодавно у столиці побачила світ книга «Борщівська народна сорочка. Матеріали. Крій. 
Техніка шитва. Колекція Борщівського краєзнавчого музею». Авторами цього дослідження 
є Людмила та Олексій Покусінські.  
 

Кременецький обласний літературно-меморіальний музей  
Юліуша Словацького 

447. Бондючна, Ю. Слідами Словацького [Текст] / Ю. Бондючна // Літературна 
Україна. — 2013. — 12 верес. — С. 15. — (Літературна карта).  
Про міжнародні літературно-мистецькі зустрічі «Діалог двох культур», які відбулися 
в Кременецькому обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького.  
 

448. Кащук, В. Творчі зустрічі на землі Кременецькій [Текст] / В. Кащук // 
Свобода. — 2013. — 25 жовт. — С. 8. — (Діалог двох культур).  
Програма та основні заходи IX Міжнародних українсько-польських культурно-мистецьких 
зустрічей «Діалог двох культур».  
 

449. Шаган-Тетеря, М. Від діалогу культур — до діалогу держав [Текст] / 
М. Шаган-Тетеря // Вільне життя плюс. — 2013. — 13 верес. — С. 6 : фотогр.  
Про хід цьогорічних міжнародних літературно-мистецьких зустрічей «Діалог двох культур», 
що відбувалися в Кременецькому обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша 
Словацького. 
 

450. Шевчишина, О. У Кременці — діалог двох культур [Текст] / О. Шевчи-
шина // Свобода. — 2013. — 6 верес. — С. 3 : фотогр.  
У Кременецькому обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького 
відбувся ІХ Міжнародний літературно-мистецький форум «Діалог двох культур». 

 

Обласний комунальний етнографічно-меморіальний  
музей Володимира Гнатюка, с. Велеснів Монастириського району 

451. Клим’юк, М. Академік Гнатюк завжди з нами [Текст] / М. Клим’юк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 4 жовт. — С. 5 : фотогр. — (Добра слава).  

Про двох відомих людей, які все своє життя присвятили вивченню і популяризації творчого 
доробку світової слави дослідника української культури Володимира Гнатюка. Це — словацький 
вчений-гнатюкознавець Микола Мушинка та директор обласного комунального етнографічно-
меморіального музею в селі Велесневі Монастириського району Остап Черемшинський.  
 

452. Маслій, М. Володимира Гнатюка комуністи вважали націоналістом номер 
два. Першим був Михайло Грушевський [Текст] / М. Маслій; фотогр. авт. // Нова 
Тернопільська газета. — 2013. — 16 — 22 січ. — С. 5 : фотогр.  
Про життя і багатогранну творчу спадщину Володимира Гнатюка та незмінного й відданого 
справі Остапа Черемшинського, завдяки якому етнографічний-меморіальний музей Володимира 
Гнатюка у Велесневі має такі багаті фонди, такі раритети, яким позаздрять світові музеї.  
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453. Черемшинський, О. Гірської орлиці політ [Текст] / О. Черемшинський, Р. Че-
ремшинська // Вільне життя плюс. — 2013. — 20 груд. — С. 5. — (Славетні українці).  
Про видатну українську письменницю Ольгу Кобилянську та її дружбу і співпрацю на ниві 
рідної культури з нашим земляком, етнографом, фольклористом Володимиром Гнатюком. 
Заходи на честь ювілею письмннниці у Велеснівському комунальному етнографічно-
меморіальному музеї Володимира Гнатюка.  

 

454. Черемшинський, О. До ювілею письменника [Текст] / О. Черемшинський, 
Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 1. — (Події. Дати. 
Імена).  
Про те, як у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка 
відзначають 95-річний ювілей від дня народження Олеся Гончара.  
 

455. Черемшинський, О. Західна Україна сумувала за ним [Текст] : на 100-
річчя від дня смерті Михайла Коцюбинського / О. Черемшинський // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 26 квіт. — С. 5 : фотогр. — (Слова, що йшли від серця).  
Про телеграми дружині Вірі Устимівні Коцюбинській по причині смерті Михайла 
Коцюбинського від родини Гнатюків.  
 

456. Черемшинський, О. І знову нові експонати [Текст] / О. Черемшинський // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 27 листоп. — С. 6. — (У дарунок музею). 
Івано-франківський історик, заслужений працівник культури України, почесний краєзнавець 
України Петро Арсенич подарував Велеснівському комунальному етнографічно-
меморіальному музею Володимира Гнатюка унікальні книги, яким понад 100 років.  
 

457. Черемшинський, О. «На згадку» — до Криворівні [Текст] / О. Черем-
шинський // Літературна Україна. — 2013. — 21 лют. — С. 13: фотогр.  
Директор Велеснівського етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка про 
історію однієї світлини, яка зберігається в музеї уже 45 років. Вона подарована дітьми 
Михайла Коцюбинського молодшій дочці вченого — Лесі.  
 

458. Черемшинський, О. Унікальні експонати [Текст] / О. Черемшинський // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 15 трав. — С. 6. — (Нетлінне).  
Про унікальні експонати, подаровані краєзнавцем з Івано-Франківська, для Велеснівського 
етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка. 
 

459. Черемшинський, О. Це сталося 45 років тому... [Текст] / О. Черемшинський // 
Вісті Придністров’я. — 2013. — 30 серп. — С. 3 : фотогр. — (Культура і життя). 
До 45-річчя з часу відкриття етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка 
у с. Велесневі Монастириського району. 
 

460. Черемшинський, О. Це сталося 45 років тому [Текст] / О. Черемшинський // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 6 верес. — С. 5.  
З історії та сьогодення етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка у с. Велес-
неві Монастириського району.  
_______________ 

Див. також № 126, 127 
 

Обласний комунальний музей Богдана Лепкого, м. Бережани 

461. Будар, Т. А на згадку прозвучали безсмертні «Журавлі» [Текст] / Т. Будар // 
Свобода. — 2013. — 26 лип. — С. 7 : фотогр. — (На пошану Богдана Лепкого).  
В обласному музеї Богдана Лепкого (м. Бережани) відбулася година пам’яті до 72-ї річниці 
відходу у вічність нашого славного земляка, видатного письменника, культурного та 
громадського діяча Богдана Лепкого.  
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462. Федечко, М. Як жити в щасті і в радості [Текст] / М. Федечко // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 25 жовт. — С. 5 : фотогр. — (Одним абзацом).  
Нещодавно музей Богдана Лепкого в Бережанах зібрав шанувальників творчості 
письменника, автора низки популярних книг Ярослава Дочинця.  

 

Інші музеї  
Бережанський районний краєзнавчий музей 

463. «Бережани на старій поштівці» [Текст] // Свобода. — 2013. — 4 верес. — 
С. 12 : фотогр.  
Про виставку «Бережани на старій поштівці» колекціонера з м. Львова Андрія Захаркова-
Олійника в Бережанському районному краєзнавчому музеї. 

 

464. Бережанці зроблять 200 кроків до Тараса Шевченка [Текст] // Номер 
один. — 2013. — 4 верес. — С. 3 : фотогр.  
24 серпня в Бережанському районному краєзнавчому музеї відбулася офіційна презентація 
проекту «200 кроків до Тараса Шевченка». Його мета — 200 днів до величного ювілею 
розповідати про Кобзаря щодня.  
 

465. Бишківський, М. Символ — лялька-янголя [Текст] / М. Бишківський // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 29 лют. — 6 берез. — (Коротко).  
Другий майстер-клас з написання казок відбувся у Бережанському районному краєзнавчому 
музеї.  
 

466. Будар, Т. «Казку для всіх» подарувала… мисткиня [Текст] / Т. Будар // 
Свобода. — 2013. — 31 лип.— С. 3 : фотогр. — (З любов’ю до дітей).  
У Бережанському районному краєзнавчому музеї в рамках фестивалю «Казка мойого життя» 
та Всеукраїнського відео проекту «З любов’ю до дітей» 19 червня відкрили виставку 
живопису й ілюстрацій до дитячих книг і комп’ютерних ігор «Казка для усіх» художниці 
Дарії Тимоніної зі Львова.  
 

467. Гордійчук, М. «200 кроків до Тараса Шевченка» [Текст] / М. Гордійчук // 
Голос України.— 2013. — 4 жовт. — С.9. — (До ювілею).  
Так називається проект, що нині реалізується в Бережанському краєзнавчому музеї на 
відзначення 200-ліття від дня народження Т. Г. Шевченка.  
 

468. 200 кроків до Шевченка [Текст] // Сільські вісті. — 2013. — 17 жовт. — 
С. 3. — (На зв’язку — Тернопільщина). 
Бережанський краєзнавчий музей у рамках акції «200 кроків до Шевченка» видрукував 
200 поштових листівок із офіційним логотипом святкування ювілею Кобзаря, автором якого 
є місцевий художник Олег Шупляк.  
 

469. Поштову листівку відправили навіть в Антарктиду [Текст] : Бережан-
ський слід у відзначенні 200-річчя Тараса Шевченка // Свобода. — 2013. — 
23 жовт. — С. 3 : фотогр. — (Вісточки з Бережан).  
Про проект «Розкажи світу про Тараса Шевченка», який спільно реалізують Бережанський 
районний краєзнавчий музей та громадські організації міста.  
 

470. Проців, М. У Бережанах зібралися збирачі скарбів [Текст] / М. Проців // 
Номер один. — 2013. — 6 берез. — С. 4 : фотогр.  
У Бережанському районному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки «Збирачі 
скарбів». Ідея спільного проекту музею та міського клубу «Колекціонер» — показати 
різноманітний світ захоплень бережанців і широкий асортимент колекційного матеріалу.  
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471. Українсько-польська зустріч [Текст] // Свобода. — 2013. — 2 жовт. — С. 3 : 
фотогр. кол. — (Дружимо).  
У Бережанському районному краєзнавчому музеї відбулася зустріч із гостями 
ІХ міжнародного літературно-мистецького заходу «Діалог двох культур».. 
 

472. Штокало-Пархомчук, Я. Милувалися Бережанці картинами [Текст] : їх 
експонують вихованці Тернопільського кооперативного торговельно-економічного 
коледжу на виставці в [Бережанському] краєзнавчому музеї / Я. Штокало-Пархом-
чук // Вільне життя плюс. — 2013. — 13 лют. — С. 7 : фотогр. — (Візитівка коледжу).  

 

Бережанський музей книги 
473. Будар, Т. Бережанському районному радіомовленню — 50 [Текст] : у залі 

Бережанського музею книги відбулися урочини з нагоди 50-річчя з часу 
створення Бережанського районного радіомовлення / Т. Будар // Свобода. — 
2013. — 6 лют. — С. 2 : фотогр. — (Творчий ювілей).  
 

474. Зінчук, Л. Роман Смик: патріот, подвижник, меценат [Текст] / Л. Зінчук // 
Свобода. — 2013. — 18 жовт. — С. 8: фотогр. 
У Бережанському музеї книги відбувся літературно-мистецький вечір «Життя, віддане 
Україні», присвячений 95-річчю від дня народження доктора Романа Смика.  
 

Гусятинський районний краєзнавчий музей 
475. Майданюк М. Велике і вічне / М. Майданюк [Текст] // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 9 серп.— С. 5 : фотогр. — (Духовні надбання). 
Про виставку «Храми Великого і Вічного» у Гусятинському районному краєзнавчому музеї. 
До 1025-річчя хрещення Київської Русі. 

 

Денисівський комунальний краєзнавчий музей Козівського району 
476. Головин, Б. Богданові Саваку — 65! [Текст] // Свобода. — 2013. — 11 груд. — 

С. 3 : фотогр.  
Про справжнього патріота України, директора Денисівського краєзнавчого музею Богдана 
Савака. До 65-річчя від дня народження.  

 

477. За віддане служіння національній ідеї [Текст] // Свобода. — 2013. — 
18 груд. — С. 2. — (Нагороди).  
Директора Денисівського краєзнавчого музею Богдана Савака нагородили грамотою 
Тернопільської обласної ради. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї Богдан 
Савак презентував свою книгу «Мої друзі та знайомі: спогади, розповіді». 

 

478. Савак, Б Відзначили ювілей Ігоря Ґерети [Текст] / Б. Савак // Свобода. — 
2013. — 18 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Наші незабутні).  
У Денисівському краєзнавчому музеї за участю учнів і вчителів місцевої школи, 
громадськості села та гостей відбулось урочисте відкриття виставки, присвяченої ювілейним 
роковинам нашого видатного земляка Ігоря Ґерети.  

 

479.  Савак, Б. Вшанували генія [Текст] / Б. Савак // Свобода. — 2013. — 
8 лют. — С. 3.  
Директор Денисівського краєзнавчого музею про відзначення 140-річчя від дня народження 
Богдана Лепкого на Тернопіллі.  
 

480. Савак, Б. Данина пам’яті Івана Франка [Текст] / Б. Савак // Слово 
Просвіти. — 2013. — 20—26 черв. — С. 5. 
Про організаторів, учасників і хід літературно-мистецького свята «Шляхами Івана Франка» 
у с. Денисові (Козівський р-н, Тернопільська обл.). До 97-х роковин від дня смерті письменника.  
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481. Савак, Б. І на Тернопіллі є люди, закохані в море [Текст] / Б. Савак // 
Свобода. — 2013. — 20 груд. — С. 8 : фотогр. — (Презентація).  
У Денисівському краєзнавчому музеї,що на Козівщині, відбулася презентація науково-
популярної книги «Протичовновий корвет «Тернопіль» за участю співавтора, працівника 
ДАТО Ігоря Крочака. 
 

482. Савак, Б. Невтомний краєзнавець із хутора Веснівки [Текст] / Б. Савак // 
Свобода. — 2013. — 12 лип. — С. 5. — ( Йому спокій тільки сниться).  
Відкрито виставку козівського ентузіаста культури і невтомного краєзнавця Любомира 
Півсетка в Денисівському краєзнавчому музеї. Вона присвячена 45-річчю від дня його 
народження.  
 

Кременецький краєзнавчий музей 
483. Федишен, Б. Художниця, полотна якої випромінюють світло [Текст] / 

Б. Федишен // Свобода. — 2013. — 15 лют. — С. 8 : фотогр. — (Корольові емоції). 
Кременчанка Тетяна Балбус — знана на Тернопіллі й за межами художниця. Недавно 
у виставковій залі Кременецького краєзнавчого музею вона запропонувала глядачам 
65 чудових полотен, які творила майже 20 років.  
 

Меморіальний музей Соломії Крушельницької  
(с. Біла Тернопільського району) 

484. Зюбровська, Н. У музею Крушельницьких — півстолітній ювілей [Текст] : 
[інтерв’ю з директором меморіального музею Соломії Крушельницької у с. Білій 
Тернопільського району Надією Зюбровською] / розмовляла Г. Юрса // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 23 серп. — С. 3 : фотогр. — (Славна пам’ять земляків).  

485. Луків, Н. Її пісня звучить у нашім серці [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 
2013. — 20 верес. — С. 5 : фотогр. — (У сузір’ ї світової слави). 
Цими днями музей Соломії Крушельницької у с. Білій Тернопільського району відсвяткував 
півстолітній ювілей. 

 

486. Чайківська, Я. Півстолітній музей Соломії Крушельницької [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 25 верес. — С. 8. 
Меморіальний музей Соломії Крушельницької відсвяткував півстолітній ювілей. Огляд 
заходів на відзначення цієї дати.  

 

487. Юрса, Г. Соломіїній оселі — 50 [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 
2013. — 27 верес. — С. 1.  
Відзначення 50-річчя меморіального музею Соломії Крушельницької: урочистості та онов-
лення експозиції. 

 

Почаївський історико-художній музей 

488. Удін, Є. Євген Удін: «Зустрічі з людьми — це свято для душі…» [Текст] : 
[інтерв’ю із заслуженим художником України Євгеном Удіним] / Р. Квач // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 22 берез. — С. 5: фотогр. — (Мистецькі вітражі).  
Про виставку Євгена Удіна в Почаївському історико-художньому музеї та вечір-зустріч, 
присвячений відкриттю виставки.  
 

Художньо-меморіальний музей Леопольда Левицького 
(с. Бурдяківці Борщівського району) 

489. Вандзеляк, Г. Художньо-меморіальний музей Леопольда Левицького — 
окраса села [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 24 трав. — С. 8 : фотогр. — 
(Дотик до мистецтва). 
Про життєвий і творчий шлях художника та експонати, зібрані в музеї митця у селі 
Бурдяківці Борщівського району.  
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Інші музеї 
490. Бондючна, Ю. Музей у Великій Іловиці / Ю. Бондючна // Літературна 

Україна. — 2013. — 8 серп. — С. 16. 
Про відкриття та експозицію літературно-меморіального музею Георгія Петрука-Попика 
у с. Велика Іловиця Шумського району. 

 

491. Гончаренко, О. «Колись так виконували вказівки ЦК, а нині вказівки 
Смика», або Як у Тернополі відкривали музей Бойчука [Текст] / О. Гончаренко // 
Нова Тернопільська газета. — 2013. — 28 серп. — 3 верес. — С. [2] : фотогр.  
Про відкриття кімнати-музею Михайла Бойчука в Тернопільській художній школі та скандал 
навколо цієї події.  
 

492. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] [травень — серпень 
2013 р.] / підгот. : Є. Безкоровайний та [ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 4. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — 
Зі змісту: [16 червня у навчально-виховному комплексі в с. Велика Іловиця 
Шумського району відкрито літературно-меморіальний музей відомого земляка, 
поета, співзасновника і очільника обласної письменницької організації, 
громадсько-політичного діяча Георгія Петрука-Попика (1939 — 2006)]. 
 

493. Лінчевська, С. Перший в Україні музей Богдана Лепкого у Крогульці 
[Текст] / С. Лінчевська // Вільне життя плюс. — 2013. — 12 черв. — С. 6 : фотогр. — 
(Відвідайте).  
З історії створення музею Богдана Лепкого у Крогульці Гусятинського району.  

 

494. Мадзій І. Захоплення, яке переросло в музей / І. Мадзій // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 31 трав. — С. 6 : фотогр. — (Цікаві зустрічі). 
Створення музею старовинних ікон у школі с. Мушкатівка Борщівського району та його 
експозицію. 
 

495. Михлик З. Про минуле — без лукавства [Текст] / З. Михлик // Сільські 
вісті. — 2013. — 23 серп. 
Про створення у с. Глібові Гусятинського району Музею національно-визвольної боротьби 
ХХ ст. та його експонати. 

 

496. Новосядлий, Б. І постане музей сакральної культури [Текст] / Б. Ново-
сядлий // Свобода. — 2013. — 24 трав. — С. 5. — (Ініціатива).  
Ідею створення храму-музею запропонували представники творчої та наукової інтелігенції. 
Місцем заснування стане село Острівець Теребовлянського району.  
 

497. Пришляк, О. Івана Мердака не стало у перший день зелених свят [Текст] / 
О. Пришляк // Свобода. — 2013. — 27 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Пам’яті митця). 
Творчий портрет скульптора-філософа, члена Національної спілки художників України Івана 
Мердака, відкриття садиби-музею талановитого митця в урочищі Бичова Монастириського 
району.  
 

498. Садовська, Г. Йшли на свято, а потрапили на сварку [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2013. — 28 серп. — С. 6.  
Про пристрасті навколо відкриття кімнати-музею Михайла Бойчука в Тернопільській 
художній школі.  
 

499. Синюкович, С. Відкрили музей [Текст] / С. Синюкович // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 21 черв. — С. 5 : фотогр. — (Пам’ять).  
У Великоіловицькому навчально-виховному комплексі відкрили літературно-меморіальний 
музей одного із засновників та багаторічного очільника обласної організації Національної 
спілки письменників України, громадсько-політичного діяча Георгія Петрук-Попика. 
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500. Томин, В. Лемківський музей працюватиме цілий рік [Текст] / В. Томин // 
Свобода. — 2013. — 27 листоп. — С. 2. —(Пульс: новини краю).  
Музейний комплекс «Лемківське село» у м. Монастириськах відкриють для цілорічного 
відвідування туристів. 
 

501. Чайківська, Я. Музей Михайла Бойчука відкриють у художній школі [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 7 серп. — С. 6 : фотогр. — (ART).  
До дня міста управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради відкриє музей 
Михайла Бойчука на базі міської художньої школи.  

 

502. Шот, М. На гостини в «Лемківське село» [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2013. — 17 квіт. — С. 32 : фотогр. 
На розгляд Всеукраїнського конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування 
Тернопільщина подала два проекти. Зокрема, в урочищі Бичова поблизу Монастириська 
незабаром з’явиться туристично-музейний комплекс «Лемківське село».  
_______________ 

Див. також № 369, 1068, 1135 
 

Театри  
Тернопільський академічний обласний український  

драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка  
503. Безпалько, М. Він вражав не лише своїми роботами // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 6 : фотогр.  
Пам’яті художника Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата премії 
ім. М. Бойчука, знаного скульптора й живописця Казимира Сікорського. 
  

504. Безпалько, М. Найстаріший Дід Мороз України Михайло Безпалько 
розповів секрети ремесла [Текст] : [ інтерв’ю з актором Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 
Михайлом Безпальком ] / спілкувалась Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 
25 груд. — С. 12 : фотогр.  
Про 75-річного актора Михайла Безпалька, який ось уже 56 років перевтілюється у Діда 
Мороза, а останні 15 ще й грає святого Миколая.  
 

505. Брик, А. У Тернопіль завітає Фігаро [Текст] / А. Брик // Свобода. — 
2013. — 27 берез.— С. 3. — (27 березня — День театру).  
У День театру в Тернопільському академічному обласному українському драматичному 
театрі ім. Т. Г. Шевченка покажуть прем’єру вистави «Шалений день, або Одруження 
Фігаро» за п’єсою П’єра де Бомарше у постановці В’ячеслава Жили.  

 

506. Василечко, О. Обережно: осипається культура! [Текст] / О. Василечко // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 7 серп. — С. 4 : фотогр. — (Фотофакт).  
Про приховану небезпеку, що несуть відпале каміння, штукатурка, цемент. Наголошується 
на ситуації з Тернопільським академічним обласним українським драматичним театром 
ім. Т. Г Шевченка.  
 

507. Вербіцький, А. Ігор Сачко: «Єдине, від чого ніколи не відмовляюся, — 
театр…» [Текст] / А. Вербіцький // Свобода. — 2013. — 25 верес. — С. 5 : 
фотогр. — (На ювілейній ноті). 
3 жовтня відомий актор Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка Ігор Сачко відзначить 55-річчя від дня народження та 33-річчя 
творчої діяльності.  
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508. Вербіцький, А. Прокуратура вимагає покарати керівника драмтеатру 
[Текст] / А. Вербіцький // Свобода. — 2013. — 2 серп. — С. 1.  
Про наслідки організації базарного торговища у закладі культури. Прокуратуру області не 
задовольняють дисциплінарні стягнення стосовно в. о. художнього керівника Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.  
 

509. Грушковик, О. Ілюзії життя, або Такої вистави у Тернополі ще не було 
[Текст] // Наш день. — 2013. — 19 черв. — С. 1, 2.  
Про черговий творчий доробок колективу — прем’єру вистави «За крок до тебе» Миколи 
Коляди. Обурення автора з приводу ярмарку-розпродажу промислових товарів у приміщенні 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.  
 

510. Густенко, О. У драмтеатрі крокували за щастям [Текст] / О. Густенко // 
Номер один. — 2013. — 26 черв. — С. 3.  
Напередодні закриття театрального сезону на сцені нова прем’єра — «За крок до тебе», 
поставлена відомим режисером, народним артистом України Олегом Мосійчуком.  
 

511. Густенко, О. Шалений день «Фігаро» принесе у Тернопіль весну [Текст] / 
О. Густенко // Місто. — 2013. — 27 берез.— С. [15] : фотогр.  
Музичною комедією «Шалений день, або Одруження Фігаро» П’єра де Бомарше 
у постановці В’ячеслава Жили «шевченківці» відзначать своє професійне свято.  

 

512. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2012 р.]; [січень — лютий 2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // 
Літературний Тернопіль. — 2013. — № 2. — С. 151—158 : фотогр. — (Тернопіль 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [19 грудня відразу два ювілеї — 
«золотий» на сцені та 75-й день народження відзначила заслужена артистка 
України Марія Гонта]; [26 січня відбулася прем’єра вистави «Пошились у дурні» 
за однойменною п’єсою Марка Кропивницького].  

 

513. День театру у Тернополі — разом з Фігаро [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 27 берез.— С. 9 : фотогр. 
Про нову прем’єру — комедію за твором П’єра де Бомарше «Шалений день, або Одруження 
Фігаро» у постановці В’ячеслава Жили. В ній буде багато музики, співу, танців і сміху.  

 

514. Деркач, З. Сезон закрили гучною прем’єрою [Текст] / З. Деркач // Свобода. — 
2013. — 3 лип. — С. 1. — (У світі мистецтва).  
Перед творчими канікулами актори драмтеатру показали прем’єру вистави «За крок до тебе» 
Миколи Коляди, що сколихнула публіку. 

 

515. Кармелюк, М. Дранкота Кукса пошились у дурні [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2013. — 30—31 січ. — С. [2] : фотогр.  
Про нову прем’єру в Тернопільському академічному обласному українському драматичному 
театрі ім. Т. Г. Шевченка й акторів, задіяних у ній.  

 

516. Кармелюк, М. У театрі — прем’єра [Текст] / М. Кармелюк // 20 хвилин. — 
2013. — 6 — 7 листоп. — С. 2.  
Прем’єру оперети «Шаріка, або Кохання січового стрільця» представили на суд глядача актори 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театруі ім. Т. Г. Шевченка.  

 

517. Кармелюк, М. Фігаро у джинсах танцює самбу [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2013. — 3 — 4 квіт. — С. 3 : фотогр.  
Сучасну версію комедії «Шалений день, або Одруження Фігаро» представили 
в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка. Творчий експеримент режисера В’ячеслава Жили, судячи з тривалих 
оплесків глядачів, сподобався.  
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518. Колісник, П. Подарували подорож… у казку [Текст] / П. Колісник // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 4 січ. — С. 4 : фотогр.  
Працівники обласного управління МЗС запросили вихованців дитячих будинків, шкіл-
інтернатів та сиротинців Тернопільщини до Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка на виставу «Рукавичка».  
 

519. Красуляк, І. Тягне на романтику [Текст] / І. Красуляк // Експрес. — 
2013. — 7—14 листоп. — Тернопільські новини. — С. 14.  
Виставу «Шаріка, або Кохання січового стрільця» поставив відомий львівський режисер, 
народний артист України Федір Стригун.  
 

520. Кушнірук, З. Коли емоції зашкалюють [Текст] : на сцені і в залі Занадто 
одружений таксист / З. Кушнірук // Наш день. — 2013. — 25 верес. — С. 8 : 
фотогр. — (Культура). 
Прем’єра комедії «Занадто одружений таксист» у Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
  

521. Левицька, Л. Шаріка співатиме про кохання [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2013. — 2 листоп. — С. 15. 
Романтична оперета Ярослава Барнича «Шаріка, або Кохання січового стрільця» оживе на 
сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка на початку листопада. Режисер-постановник — народний артист України 
Федір Стригун зі Львівського театру імені Марії Заньковецької.  
 

522. Леончук, Т. Як вижити Тернопільському драмтеатру? [Текст] / Т. Леон-
чук // Вільне життя плюс. — 2013. — 26 черв. — С. 2 : фотогр. — (Порушуємо 
проблему).  
Авторка статті спробувала розібратися довкола подій, що відбувалися в Тернопільському 
академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. Вона 
намагалася зрозуміти, чому храм культури перетворився на примітивний базарчик, на якому 
продавали ліки, спідню білизну, взуття та інші вироби легкої промисловості.  

 

523. Луків, Н. «Віяло леді Віндермір» [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 2013. — 
31 трав. — С. 8. — (Театральна афіша).  
Приміщення академічного обласного українського драматичного театру ім. Тараса Шевченка 
знову зібрало повну залу глядачів, бо в гості до тернополян завітав Національний 
академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької зі Львова. 

 

524. Маньовська, В. Драмтеатр відкриває сезон [Текст] / В. Маньовська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 6 верес. — С. 8. 
15 вересня відкриють театральний сезон у Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.  

 

525. Мацишин, А. Фурор на завершення сезону [Текст] / А. Мацишин // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 5 лип. — С. 8 : фотогр. — (Тернопільські театральні 
вечори).  
Дві години надзвичайних вражень та емоцій подарувала остання прем’єра уже минулого 
театрального сезону — вистава «За крок до тебе». Режисер-постановник — Олег Мосійчук. 

 

526. Мельничук, Б. Мельпомена вшанувала переможців [Текст] / Б. Мельничук // 
Вільне життя плюс. — 2013. —13 листоп. — С. 7. — (Вітаємо).  
На другому регіональному фестивалі театрального мистецтва «На краю осені з Мель-
поменою» (м. Хмельницький) дипломом переможця в номінації «Краща вистава фестивалю» 
відзначено Тернопільський академічний обласний український драматичний театр 
ім. Т. Г. Шевченка за виставу «За крок до тебе» Миколи Коляди.  
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527. Мельничук, Б. Мельпомена вшанувала переможців [Текст] / Б. Мельничук // 
Свобода. — 2013. — 8 листоп. — С. 8.  
Диплом переможця ІІ регіонального фестивалю театрального мистецтва «На краю осені з Мель-
поменою» (м. Хмельницьк) у номінації «Краща вистава фестивалю» відзначено Тернопільський 
академічний український драматичний театр імені Т. Г. Шевченка за виставу «За крок до тебе» 
Миколи Коляди. Режисер-постановник — народний артист України Олег Мосійчук. 

 

528. Папуша, І. У світі ілюзій [Текст] / І. Папуша // Вільне життя плюс. — 2013. — 
21 черв. — С. 6 : фотогр. — (Анонс).  
Закриття театрального сезону. Нова прем’єра вистави «За крок до тебе» Миколи Коляди, 
Режисер-постановник Олег Мосійчук.  
 

529. Петро Ластівка — актор-гладіатор [Текст] //Свобода. — 2013. — 10 лип. — 
С. 10 : фотогр. — (Мистецтво).  
Про тернопільського актора, режисера та драматурга Петра Ластівку, який 5 липня відзначив 
свій 91-й день народження. На сцені актор побував в усіх можливих образах, переспівав 
чимало арій з музичних вистав та оперет, написав багато віршів та п’єс, став народним 
артистом України.  

 

530. Попович, Ж. Завдяки шкарпеткам влада згадала про обласний драмтеатр 
[Текст] // Номер один. — 2013. — 19 черв. — С. 3 : фотогр.  
Про неоднозначне ставлення до організованої виставки-продажу у вестибюлі театру.  
 

531. Попович, Ж. У драмтеатрі режисер Микола Бажанов дебютував 
із «Занадто одруженим таксистом» [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 
25 верес. — С. 13 : фотогр. 
На сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка відбулась прем’єра комедії Рея Куні «Занадто одружений таксист».  
 

532. Попович, Ж. У Тернополі вперше закохався січовий стрілець [Текст] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 6 листоп. — С. [15] : фотогр.  
Про прем’єру романтичної оперети Ярослава Барнича «Шаріка, або Кохання січового 
стрільця» та неоднозначні враження від неї.  
 

533. Пшоняк, І. Артист [Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного] театру Іван Ляховський презентував першу поетичну збірку 
[Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2013. — 28 серп. — С. 13 : фотогр.  
Презентація книги Івана Ляховського «Двох муз слуга» відбулася 19 серпня в Артгалереї 
Тернопільської обласної організації НСХУ. 

 

534. Рік тому пішла за лаштунки життя неперевершена Євдокія Бобровська 
[Текст] // Номер один. — 2013. — 20 листоп. — С. 2 : фотогр.  
Про заслужену артистку України Євдокію Бобровську, створені нею неперевершені образи 
на сцені та спогади акторів про неї.  

 

535. Романенко, Л. Щоб не пошитись у дурні — сміймося [Текст] / Л. Рома-
ненко // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 30 січ.—5 лют. — С. 9 : фотогр.  
Огляд прем’єрної вистави за п’єсою Марка Кропивницького «Пошились у дурні». 
Постановка Олега Мосійчука.  

 

536. Садовська, Г. Він творив пісні, шо вважались народними [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2013. — 8 листоп. — С. 6 : фотогр. — 
(Повернуте ім’я).  
Про композитора романтичної оперети «Шаріка, або Кохання січового стрільця» Ярослава 
Барнича та враження тернополян від її прем’єри в Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка.  
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537. Садовська, Г. Добрий дух театру [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 14 черв. — С. 5 : фотогр. — (Авторські силуети).  
Про актора театру Михайла Безпалька, який за 55 років свого сценічного життя зіграв понад 
дві сотні ролей.  

 

538. Садовська, Г. Режисерський дебют Миколи Бажанова [Текст] / Г. Садов-
ська // Вільне життя плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 3 : фотогр.  
Про прем’єрну виставу Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка «Занадто одружений таксист» за п’єсою Рея Куні. 
 

539. Садовська, Г. Федір Стригун: «Більших романтиків у нашій історії не 
було» [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2013. — 30 жовт. — С. 6 : 
фотогр. — (Тернопільські театральні вечори).  
Про чергову в цьому сезоні прем’єру — музичну виставу «Шаріка, або Кохання січового 
стрільця» Ярослава Барнича. Постановку здійснив художній керівник заньківчан, лауреат 
Національної премії ім. Тараса Шевченка, народний артист України Федір Стригун.  
 

540. Сачко, І. Актор з душею козака [Текст] : заслуженому артисту 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Ігорю Сачку виповнюється 55 років [інтерв’ю з артистом] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 2 жовт. — С. 15 : фотогр.  
 

541. Сачко, І. Ігор Сачко: «Я нині — у човні без весел…» [Текст] : третього 
жовтня відомому тернопільському актору — 55 років : [інтерв’ю з актором 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка, заслуженим артистом України Ігорем Сачком] / М. Юхно-
Лучка // Нова Тернопільська газета. —2013. — 2 — 8 жовт. — С. 5 : фотогр.  
 

542. Собуцька, В. Еліксир молодості й дарунок долі — театр! [Текст] / 
В. Собуцька // Свобода. — 2013. — 7 черв. — С. 8 : фотогр. — (З роси і води).  
Про Михайла Антоновича Безпалька — актора Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, людини, яка стоїть в одному ряду 
з тими, хто творив його добре ім’я.  
 

543. Собуцька, В. Пасуться його коні під курганом і не знаходять вершників 
своїх… [Текст] / В. Собуцька // Свобода. — 2013. — 19 квіт. — С. 8 : фотогр. — 
(Пам’ять).  
Роковини пам’яті Казимира Сікорського — скульптора, живописця, графіка, сценографа, 
актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру.  
 

544. Собуцька, В. Федір Стригун: «Більших романтиків, ніж Січові стрільці, не 
було. Це юність нашої нації» [Текст] / В. Собуцька ; фотогр. Т. Іванківа // Наш 
день. — 2013. — 6 листоп. — С. 8 : фотогр.  
Нова прем’єра в постановці маститого й улюбленого тернополянами режисера. 
 

545. Собуцька, В. Чи втримаємо марку академічного? [Текст] / В. Собуцька; 
фотогр. Т. Іванківа // Свобода. — 2013. — 6 лют. — С. 3 — 4 : фотогр. — 
(Постпрем’єрні роздуми).  
Авторка статті детально аналізує нову музичну виставу «Пошилися в дурні» (режисер-
постановник — народний артист України Олег Мосійчук). Зупиняється на грі акторів, 
музиці, вокалі, мові, дикції, поставі та вказує не тільки на творчі знахідки, відкриття, але 
й прорахунки.  
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546. Театр — не місце для торгівлі [Текст] // Свобода. — 2013. — 14 черв. — 
С. 1. — (Тільки факти).  
Заступник голови Тернопільської ОДА Петро Гоч вважає неприпустимим використання 
приміщення Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка для проведення торговельних заходів.  
 

547. Тимків, Я. На театралів чекають три прем’єри [Текст] / Я. Тимків // Наш 
день. — 2013. — 4 верес. — С. 3 : фотогр. — (З перших вуст). 
15 вересня стартує новий сезон у Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

 

548. Томин, В. Гран-прі на театральному фестивалі [Текст] / В. Томин // 
Свобода. — 2013. — 13 листоп. — С. 2. — (Пульс: новини краю).  
Гран-прі другого регіонального фестивалю «На краю осені з Мельпоменою» виграв 
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка. 
Фестиваль відбувся у Хмельницьку. 

 

549. Федорців, Н. «Сто сердець в одному» [Текст] : данину пам’яті відомого 
театрала віддали у виданні про його життя та творчість / Н. Федорців // 
Експрес. — 2013. — 17 —24 січ. — Тернопільські новини. — С. 10.  
Про життєвий і творчий шлях народного артиста України Мирослава Коцюлима та книгу 
«Душа, осяяна театром», упорядковану його дружиною Оленою Коцюлим.  

 

550. Хім’як, В. Марія Гонта: Талант. Час. Особистість [Текст] / В. Хім’як ; 
фотогр. М. Веніславського // Літературний Тернопіль. — 2013. — № 1. — С. 89—
103. — Бібліогр.: 9 назв. — (Театр).  
Про талант та творчі здобутки заслуженої артистки України Марії Гонти. До 75-річчя від дня 
народження. 

 

551. Чайківська, Я. Ігор Брухаль — цимбаліст із душею поета [Текст] / 
Я. Чайківська; фотогр. із архіву І. Брухаля // Тернопіль вечірній. — 2013. — 
20 берез.— С. 7: фотогр.  
Творчий портрет молодого і перспективного цимбаліста Ігоря Брухаля та свято цимбальної 
академічної музики в Тернопільському академічному обласному українському драматичному 
театрі ім. Т. Г. Шевченка.  

 

552. Чайківська, Я. На виставі «Занадто одружений таксист» можна луснути від 
сміху [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 25 верес. — С. 8 : 
фотогр.  
Про прем’єру комедії «Занадто одружений таксист» за п’єсою Рея Куні в Тернопільському 
академічному обласному українському театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
 

553. Чайківська, Я. Нестандартна постановка відомої комедії Бомарше [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 27 берез.— С. 7 : фотогр. 
Про прем’єрну виставу, режисерську роботу, гру акторів та тих, хто забезпечив музичне 
й художнє оформлення.  
 

554. Чайківська, Я. Новий рік драмтеатр почав із комедії [Текст] / 
Я. Чайківська ; фотогр. авт.// Тернопіль вечірній. — 2013. — 30 січ. — С. 9 : 
фотогр.  
При повному аншлазі відбулася в Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка прем’єра життєрадісної комедії Марка 
Кропивницького «Пошились у дурні».  
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555. Чайківська, Я. Режисери і актори драмтеатру готують цікаві прем’єри 
[Текст] / Я. Чайківська ; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 4 верес. — 
С. 8 : фотогр. кол. 
 

556. Чайківська, Я. Театральний сезон закриють прем’єрою! [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 19 черв. — С. 6 : фотогр.  
Цьогоріч на завершення театрального сезону головний режисер драмтеатру Олег Мосійчук 
підготував прем’єру вистави «За крок до тебе».  
 

557. Чайківська, Я. Шалена прем’єра, подарована у Міжнародний день театру 
[Текст] / Я. Чайківська; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 3 квіт. — 
С. 6 : фотогр. — (Арт).  
Огляд вистави «Шалений день, або Одруження Фігаро» та креативні інновації у міксуванні 
танцювальних і пісенних співів, оформленні декорацій.  

 

558. Чайківська, Я. «Шаріка» — незвичний погляд на життя Січових стрільців 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 6 листоп. — С. 6 : фотогр.  
Огляд нової оперети Ярослава Барнича «Шаріка» на сцені нашого театру.  

 
 

559. Чубата, Д. Дуся, яку зустрічали стоячи [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 22 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Незабутні).  
Про улюбленицю тернопільської публіки, зіграні ролі, заслужену артистку України Євдокію 
Бобровську, яка рік тому відійшла у вічність.  

 

560. Чубата, Д. «Пошилися в дурні»: у залі — сміх та оплески [Текст] / 
Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2013. — 1 лют. — С. 8 : фотогр. — 
(Тернопільські театральні вечори). 
Про першу цьогорічну прем’єру в Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.  

 

561. Чубата, Д. «Такі люди з’являються вкрай рідко» [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 17 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Незабутні).  
До річниці пам’яті талановитого художника, скульптора, сценографа, заслуженого діяча 
мистецтв України, лауреата обласної мистецької премії ім. Михайла Бойчука Казимира 

Сікорського.  
 

562. Шот, М. Скакання в гречку до поліції доводять [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2013. — 16 жовт. — С. 19. 
«Занадто одружений таксист» Рея Куні на сцені Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. Режисер-постановник — Микола 
Бажанов. 

 

563. Шот, М. Фігаро одружуватиметься [Текст] : на сцені обласного 
академічного драмтеатру ім. Т. Шевченка поставили п’єсу П’єра-Огюстена 
Бомарше / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 18 квіт. — С. 24 : фотогр.  

 

564. Юхно-Лучка, М. Було не любити [Текст] : прем’єра у драмтеатрі : 
«Занадто одружений таксист» / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 
2013. — 25 верес.—1 жовт. — С. [5] : фотогр.  
_______________ 

Див. також № 694 
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Всеукраїнський фестиваль  
«Тернопільські театральні вечори. Дебют» 

565. Вандзеляк, Г. Тернопіль — столиця театральної сцени [Текст] / Г. Вандзе-
ляк // Свобода. — 2013. — 22 листоп. — С. 8. — (Театральні вечори).  
18 листопада у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. 
Т. Г. Шевченка урочисто відкрили ХІ Всеукраїнський фестиваль молодої режисури «Терно-
пільські театральні вечори. Дебют». Компетентне журі визначить кращих у певній категорії.  
 

566. Ведуть свої дебати [Текст] // 20 хвилин. — 2013. — 13 —14 листоп. — С. 1.  
На фестивалі молодої режисури «Тернопільські театральні вечори. Дебют» представлять свої 
роботи молоді режисери з Тернополя, Львова, Коломиї, Луцька, Хмельницького та Полтави.  

 

567. Визначено переможців Всеукраїнського фестивалю молодої режисури 
[Текст] // Свобода. — 2013. — 29 листоп. — С. 8. — (Театральні вечори).  
Про склад журі ХІ Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют», 
відзначення найкращих у номінаціях.  
 

568. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2012 р.]; [січень — лютий 2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // 
Літературний Тернопіль. — 2013. — № 2. — С. 151—158 : фотогр. — (Тернопіль 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [4 — 8 грудня в Тернопільському 
академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка 
тривав ювілейний десятий фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют»]. 

 

569. Кармелюк, М. Люди виходили з театру в сльозах [Текст] / М. Кармелюк // 
RIA плюс. — 2013. — 27 листоп. — С. 8 : фотогр.  
Про різнопланові вистави, які представили молоді режисери на фестивалі «Тернопільські 
театральні вечори. Дебют». Головну відзнаку отримали львівські «заньківчани». Друге місце 
посіли режисери з Тернополя та Полтави.  
 

570. Квітковська, Н. До нас їдуть… дебютанти! [Текст] / Н. Квітковська // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 15 листоп. — С. 8. — (Тернопільські театральні вечори).  
Із 18 до 24 листопада на сцені Тернопільського академічного обласного українського драма-
тичного театру ім. Т. Г. Шевченка буде поставлено 7 робіт молодих і талановитих режисерів.  
 

571. Мельничук, Б. Умілі веслярі у морі сміхової стихії [Текст] / Б. Мельничук // 
Голос України. — 2013. — 7 груд. — С. 30 : фотогр.  
Автор статті зосередив свою увагу на виставі Хмельницького муздрамтеатру ім. М. Ста-
рицького «Стрибок у постіль» за п’єсою французького драматурга Марселя Мітуа, представ-
лену на фестивалі «Тернопільскі театральні вечори. Дебют». Він аналізує слабкі та сильні 
ролі акторів, їхнє прагнення до пошуку нетрадиційних рішень, підвищення майстерності.  

 

572. Попович, Ж. Тернопіль і «Театральні вечори» підкорила «Катерина» та 
«горобчик Парижа» [Текст] : сім днів, як сім нот, тривав Всеукраїнський теат-
ральний фестиваль / Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 27 листоп. — С. [15].  
Про підведення підсумків фестивалю, зіграні вистави, хорошу акторську гру, гарну 
сценографію та нагородження найкращих.  

 

573. Репка, Б. Не до фестивалю, не до Шевченка? [Текст] : [ інтерв’ю з в.о. 
директора Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка Борисом Репкою] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 
2013. — 10 лип. — С.7 : фотогр. — (Під завісу сезону).  
Про прем’єрні вистави сезону, розчарування, долю фестивалю «Тернопільські театральні 
вечори. Дебют».  
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574. Садовська, Г. Дивограй краси і любові подарувала глядачам нова 
прем’єра шевченківців [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2013. — 
6 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Тернопільські театральні вечори).  
Авторка статті вдячна режисеру-постановнику Федору Стригуну та акторам театру за 
виставу, в якій комфортно всім.  

 

575. Садовська, Г. Фестиваль, що повернув надію [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 27 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Тернопільські 
театральні вечори).  
Аналіз семи вистав різних за тематикою, якістю, стилістикою, якими запам’ятався ХІ фести-
валь «Тернопільські театральні вечори. Дебют» та тих, хто отримав головні дипломи.  
 

576. Собуцька, В. На кону — і радощі, й печалі [Текст] : 11-й фестиваль 
«Тернопільські театральні вечори. Дебют» таки відбувся. Усупереч обставинам / 
В. Собуцька // Наш день. — 2013. —27 листоп. — С. 7 : фотогр. — (Культура).  
Авторка статті аналізує акторські роботи, показані театрами-учасниками фестивалю, наго-
лошує на особливостях акторської гри, підводить підсумки фестивалю, вказує на недоліки.  

 

577. «Тернопільські театральні вечори’ 2013» [Текст] : [програма фестивалю] // 
Нова Тернопільська газета. — 2013. — 13 — 19 листоп. — С. 7.  

 

578. Чайківська, Я. Відкриттям «Тернопільських театральних вечорів» стала 
вистава «Катерина» [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 
4 груд. — С. 6 : фотогр. — ( АРТ ).  
Про програму фестивалю, враження від нього та найбільш вдалі вистави.  

 

579. Шот, М. «Немає вистави з відкриттям, є експерименти» [Текст] : відбувся 
Всеукраїнський фестиваль молодої режисури [«Тернопільські театральні вечори. 
Дебют»] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 3 січ. — С. 25 : фотогр. — (Театр).  
Про сценічні експерименти, смаки, манери та розмаїтість представлених театрів.  
 

580. Шот, М. «Пристань розбитих кораблів» стала мистецькою надією [Текст] : 
фестиваль молодої режисури «Тернопільські театральні вечори. Дебют» зібрав 
численну аудиторію / М. Шот // Урядовий кур’рєр. — 2013. — 24 груд. — С. 11 : 
фотогр.  
 

581. Шот, М. У Тернопіль повернулася Шаріка [Текст] : тут відновили оперету 
«Про серця біль вам розкажу», глядачів якої фашисти розстріляли в 1943-му / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 7 груд. — С. 19 : фотогр.  
Про виставу «Шаріка», представлену в програмі Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські 
театральні вечори. Деб’ют».  

 

582. Юхно, П. «Тернопільські театральні вечори», особливі, бо вічно молоді 
[Текст] / П. Юхно // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 27 листоп.—3 груд. — С. 9.  
Про тих, хто отримав нагороди на ХІ Всеукраїнському фестивалі «Тернопільські театральні 
вечори. Дебют».  

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 

583. Волянюк, Н. Відкриття сезону у ляльковому театрі [Текст] / Н. Волянюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 13 верес. — С. 6 : фотогр. — (Завітайте). 

 

584. Волянюк, Н. Лялькарі побували на фестивалях [Текст] / Н. Волянюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 31 трав. — С. 3. — (Мистецькі вітражі).  
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки відвідав європейські фестивалі 
«Маскарада — 2013» (Жешув, Польща), «Золота іскра — 2013» (Кращєваці, Сербія) та 
повернувся із призом «Золота іскра» й дипломом лауреатів фестивалю.  
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585. Волянюк, Н. На зустріч з Івасиком-Телесиком [Текст] / Н. Волянюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 18 жовт. — С. 1 : фотогр. — (Прем’єра).  
Про прем’єру вистави «Івасик-Телесик» на сцені Тернопільського академічного обласного 
театру актора і ляльки. 

 

586. Дерех, В. Акторам-лялькарям — хоч в армреслінг. Праву руку накачують 
під час вистав [Текст] : в обласному театрі актора і ляльки працює справжня 
артіль. Там шиють одяг, виготовляють бутафорію, ляльок. Актори все це 
оживляють на сцені. Причому ставлять як дитячі вистави, так і драми для 
дорослих. Про свою роботу вони розповідають охоче, а про проблеми говорити не 
люблять / В. Дерех // RIA плюс. — 2013. — 30 січ. — С. 5 : фотогр.  
 

587. Мельник, Я. Вистава для жінки, що пахне кавою [Текст] / Я. Мельник // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 3 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Арт).  
Представники літературно-мистецької студії «Лямпа» (м. Копичинці) презентували свою 
міні-виставу «Жінка із запахом кави» в Тернопільському академічному обласному театрі 
актора і ляльки.  

 

588. Мельник, Я. У гості до кота Леопольда [Текст] / Я. Мельник // Тернопіль 
вечірній. — 2013. — 6 берез. — С. 12.  
Про прем’єру нової вистави для найменших жителів міста в Тернопільському академічному 
обласному театрі актора і ляльки. 

 

589. Ніженко, Г. Чого прагне душа українська? [Текст] / Г. Ніженко // Свобода. — 
2013. — 12 лип. — С. 6. — (Театральна афіша).  
Про виставу «Сотниківна» на сцені Тернопільського академічного обласного театру актора 
і ляльки.  

 

590. Семеняк, В. «Сотниківна» — у подарунок тернополянам [Текст] / В. Семе-
няк // Свобода. — 2013. — 17 лип. —С 5 : фотогр. — (Національна пам’ять). 
У приміщенні Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки презентовано 
виставу «Сотниківна». Її режисер-постановник — керівник драматичного театру-студії 
«Сузір’я» Орест Савка. 

 

591. Чубата, Д. «Сотниківна» від «Сузір’я» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 26 лип. — С. 6. — (Коротко).  
Про виставу «Сотниківна», що відбулася в Тернопільському академічному обласному театрі 
актора і ляльки. Самодіяльні актори театру-студії «Сузір’я» зуміли передати благородство, 
патріотизм українського народу та його нев’янучий гумор.  

 

Аматорські театри  
Народний театр «Дивосвіт» 

592. Семеняк, В. Особлива нагорода особливій людині [Текст] / В. Семеняк // 
Свобода. — 2013. — 6 груд. — С. 8 : фотогр. — (Приємно повідомити).  
Про Ольгу Іванівну Матвієвську — заслуженого працівника освіти України, художнього 
керівника, режисера народного театру «Дивосвіт» ЗОШ № 22.  
 

593. Чубата, Д. Щасливі творці краси [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 
2013. — 25 жовт. — С. 1. — (Обрії «Просвіти»). 
Єдиний в Україні народний шкільний театр «Дивосвіт» ЗОШ № 22 презентував театральну 
виставу «Скарби Довбуша».  
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594. Штангей, В. Не перестає дивувати «Дивосвіт» [Текст] / В. Штангей // 
Свобода. — 2013. — 18 жовт. — С. 8. — (Театральна прем’єра).  
Незвичний сюжет запропонували автори п’єси (Світлана Львівська та Богдан Мельничук) у 
сучасній казковій виставі «Скарби Довбуша», котру талановито відтворили на сцені юні 
актори відомого в нашому місті народного художнього театру «Дивосвіт».  
 

Інші аматорські театри 
595. Ткаченко Л. Не дати згаснути промінчикові сонечка. До цього прагне 

Людмила Ткаченко, режисер дитячого театру «Дивосвіт» [Текст] : [ інтерв’ю] / 
Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2013. — 2 серп. — С. 8 : фотогр. 
кол. — (Світ захоплень).  
Художній керівник зразкового театру-студії «Дивосвіт» із смт Козової про творчість 
колективу та свою роботу. 
 _______________ 

Див. також № 647, 1009 
 

Філармонія, концерти  
Тернопільська обласна філармонія 

596. Бобул, І. Іво Бобул: «Гордий з того, що чотири роки був тернополянином. 
Саме Тернопіль визначив мою майбутню долю» [Текст] : 17 червня народному 
артистові України Іво Бобулу виповнилося 60 років! : [ інтерв’ю з українським 
естрадним співаком, педагогом Іво Бобулом] / М. Маслій // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 19 — 25 черв. — С. 5 : фотогр.  
Згадується Тернопільська обласна філармонія, в якій співак працював чотири роки.  
 

597. «Вечори на хуторі біля Диканьки» [Текст] // Свобода. — 2013. — 4 груд. — 
С. 5. — (Наш анонс).  
Тернопільська обласна філармонія запрошує на музично-хореографічне дійство «Вечори на 
хуторі біля Диканьки» за мотивами творів Миколи Гоголя.  
 

598. Гаврилюк, І. Ігор Гаврилюк: «Уже недовго залишилося холостякувати» 
[Текст] : [ інтерв’ю з відомим тернопільським виконавцем, артистом обласної 
філармонії Ігорем Гаврилюком] / спілкувалася Л. Гадомська // Тернопіль 
вечірній. — 2013. — 29 трав. — С. 6 : фотогр. — (Особистості).  
 

599. Данилків, І. У Тернополі виступить переможець конкурсу Монтсерат 
Кабальє [Текст] // Наш день. — 2013. — 2 жовт. — С. 8 : фотогр.  
До Міжнародного дня музики обласна філармонія підготувала тернополянам чудовий 
подарунок — концерт симфонічного оркестру під керівництвом Мирослава Кріля. 
А солістом запросили столичного оперного співака, народного артиста України Сергія Магеру. 
 

600. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2012 р.]; [січень — лютий 2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // 
Літературний Тернопіль. — 2013. — № 2. — С. 151—158 : фотогр. — (Тернопіль 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [22 листопада відразу чотири 
Соломії були головними дійовими особами на сцені обласної філармонії. Тут 
відбувалася прем’єра музичної вистави за мотивами п’єси Богдана Мельничука 
та Івана Ляховського «Соломія Крушельницька»]; [протягом листопада 2012 — 
лютого 2013 років відбулися: концерти вокального чоловічого квартету «Акорд», 
«О оперето!» за участю симфонічного оркестру під орудою заслуженого діяча 
мистецтв України Мирослава Кріля і провідних виконавців, симфонічного 
оркестру Івано- Франківської філармонії]. 
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601. Деркач, З. Тернопільському симфонічному — десять років! [Текст] / 
З. Деркач // Свобода. — 2013. — 15 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Музика вічна).  
Засновник та перший художній керівник, головний диригент колективу, нині заслужений 
діяч мистецтв України Мирослав Кріль розповідає про симфонічний оркестр Тернопільської 
обласної філармонії.  
 

602. Дмитрук, Г. Листопад талантів [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне життя 
плюс. — 2013. —22 листоп. — С. 5. — (Вечори у філармонії).  
Традиційна вже програма «Листопад талантів» відбулася в Тернопільській обласній 
філармонії. Її створили артисти Чернівецької та нашої обласної філармонії.  
 

603. Дмитрук, Г. Лицарю духу — спогад і пісня [Текст] // Г. Дмитрук // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 4 жовт. — С. 3. — (У вінок пам’яті). 
У 75-й день народження світлої пам’яті Ігоря Ґерети в обласній філармонії відбувся 
ювілейний вечір «Лицар духу».  

 

604. «До вічності ми пишемо листи…» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2013. — 27 берез.—2 квіт. — С. 13 : фотогр. 
У Тернопільській обласній філармонії відбулося літературно-мистецьке дійство за 
сторінками нової книги поета, публіциста, громадського діяча Євгена Безкоровайного.  

 

605. Золотнюк, А. Заради жінок і для жінок [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 6 берез. — С. 9 : фотогр. — (Гість сторінки).  
Про артиста обласної філармонії Ігоря Гаврилюка, репертуар якого налічує понад 50 арій, 40 
романсів, 80 народних і близько 30 естрадних пісень.  
 

606. Іваненко, Є. Лепкому присвячено [Текст] / Є. Іваненко // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 25 груд. — С. 2. — (Що? Де? Коли?).  
В обласній філармонії відбувся вечір, присвячений 141-й річниці від дня народження 
великого сина України Богдана Лепкого.  
 

607. Кріль, М. Мирослав Кріль: «Симфонія — це поема звуків» [Текст] : 
[інтерв’ю із заслуженим діячем мистецтв України, головним диригентом симфоніч-
ного оркестру Тернопільської обласної філармонії Мирославом Крілем] / розмов-
ляла В. Собуцька // Свобода. — 2013. — 11 січ. — С. 8 : фотогр. — (Світ музики).  
 

608. Кріль, М. Мирослав Кріль: «Українська музика — музика космічного 
значення» [Текст] : інтерв’ю з диригентом симфонічного оркестру обласної 
філармонії Мирославом Крілем / [розмовляла] Я. Чайківська ; фотогр. авт. // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 12 черв. — С. 8 : фотогр. — (Art).  
 

609. Мельник, Я. Кантата «Заповіт» вперше прозвучала на тернопільській 
сцені [Текст] / Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2013. — 20 берез. — С.6.  
Вечір, присвячений 199-й річниці від дня народження Тараса Шевченка, в обласній 
філармонії відзначився прем’єрою кантати «Заповіт» видатного композитора Станіслава 
Людкевича у виконанні камерного хору та симфонічного оркестру.  
 

610. Півненко, Б. Богдана Півненко: «Завжди хотіла, щоб мій тато Іван Марчук 
пишався мною!» [Текст] : «Паганіні у спідниці» — так за віртуозну артистичну 
гру називають заслужену артистку України Богдану Півненко, відому в нашій 
країні та далеко за її межами скрипальку, доньку знаменитого художника Івана 
Марчука : [інтерв’ю] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 
27 лют. — 5 берез. — С. 9.  
Відома скрипалька Богдана Півненко про співпрацю з Тернопільською обласною 
філармонією, особисте життя та творчу діяльність.  
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611. Півненко, Б. Донька Івана Марчука радить усім цінувати українське 
[Текст] : [ інтерв’ю із солісткою Національного ансамблю «Київська камерата», 
заслуженою артисткою України Богданою Півненко] / спілкувалася 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 27 лют. — С. 6 : фотогр. 
Про концерт у Тернопільській обласній філармонії, реалізацію мистецьких проектів, 
збереження української культури та роль сім’ ї в розвитку творчості.  
 

612. Пшоняк, І. Євген Безкоровайний презентував свою нову збірку «І так 
живу…» [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2013. — 27 берез.— С. 7 : 
фотогр.  
У Тернопільській обласній філармонії відбулося літературно-мистецьке дійство за новою 
книгою літератора, журналіста, громадського діяча Євгена Безкоровайного «І так живу…».  

 

613. Пшоняк, І. Урок у храмі мистецтва [Текст] / І. Пшоняк; фотогр. авт. // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 берез. — С. 6: фотогр.  
Незвичний урок, присвячений Великому Кобзарю, провели артисти обласної філармонії. На 
сцені звучали романси, жартівливі пісні на слова Тараса Шевченка. 
 

614. Садовська, Г. Так гарно музика звучала [Текст] / Г. Садовська //Вільне 
життя плюс. — 2013. — 11 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Вечори у філармонії).  
З нагоди Міжнародного дня музики в обласній філармонії грав симфонічний оркестр та 
співав народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, 
соліст Національної опери Сергій Магера.  
 

615. Садовська, Г. Цвіт «Калини» з берегів Дніпра [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 4 груд. — С. 6 : фотогр. — (Вечори у філармонії).  
У Тернопільській обласній філармонії тішив глядачів своїм високим мистецтвом знаний 
колектив — Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина» 
(м. Київ). 
 

616. Смільська, О. Після фільму «Стеком і шаблею» режисер заговорив 
українською [Текст] / О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 13—
19 берез. — С. 3 : фотогр.  
Про презентацію документального фільму «Стеком і шаблею» в Тернопільській обласній 
філармонії.  
 

617. Собуцька, В. Відмикаються душі скрипковим ключем [Текст] / 
В. Собуцька // Свобода. — 2013. — 1 берез. — С. 8 : фотогр. — (У світі музики).  
Про зустріч тернопільської публіки із заслуженою артисткою України, скрипалькою Богданою 
Півненко. Цього разу вона виступила разом із симфонічним оркестром обласної філармонії.  
 

618. Собчук, В. Дізнатися більше про Соломію Текст] / В. Собчук // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 17 трав. — С. 5. — (Зустріч із прекрасним).  
Про музично-драматичне дійство «Соломія Крушельницька» за однойменною п’єсою 
Богдана Мельничука та Івана Ляховського, яке відбулося в обласній філармонії.  
 

619. Чайківська, Я. Гоголівські «Вечори…» нагадали, що свято наближається 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 18 груд. — С. 6 : фотогр.  
У залі обласної філармонії відбулося музично-хореографічне дійство «Вечори на хуторі біля 
Диканьки».  
 

620. Чайківська, Я. Духовно-народний вечір в обласній філармонії [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 11 груд. — С. 7 : фотогр.  
Камерний хор обласної філармонії подарував усім шанувальникам вокального мистецтва 
розкішний концерт, який складався із духовних, класичних та народних творів. Керівник — 
заслужений артист України Богдан Іваноньків.  
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621. Чайківська, Я. Танець вогню посеред холодної осені [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 4 груд. — С. 6.  
Симфонічний оркестр обласної філармонії нещодавно для своїх шанувальників підготував 
спеціальну програму до 140-ї річниці від дня народження Сергія Рахманінова.  
 

622. Чайківська, Я. Філармонія запрошує на світські вечори [Текст] / 
Я. Чайківська //Тернопіль вечірній. — 2013. — 2 жовт. — С. 8 : фотогр.  
Про новий мистецький проект обласної філармонії «Світські суботні вечори».  
 

623. Чотири серця, що б’ються в темпі алегро [Текст] // Вільне життя плюс. — 
2013. — 20 верес. — С. 1.  
Тернопільська обласна філармонія запрошує на концерт квартету дерев’яних духових 
інструментів «Козаки Поділля».  
  

624. Чубата, Г. Знову в Тернополі — «Козаки Поділля» [Текст] / Г. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 20 верес. — С. 1.  
У Тернопільській обласній філармонії відбудеться концерт Державного академічного 
козацького ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля».  
 

625. Чубата, Г. Коли співає «Орея» [Текст] / Г. Чубата // Вільне життя плюс. — 
2013. — 29 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Вечори у філармонії).  
Відома у світі академічна хорова капела «Орея» із Житомира вже вдруге завітала до 
Тернополя. З великим успіхом пройшов її концерт в обласній філармонії.  
 

626. Чубата, Г. Світські музичні вечори [Текст] / Г. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2 жовт. — С. 9. — (Завітайте).  
В обласній філармонії започаткували «Світські музичні вечори». 
 

627. Чубата Д. На високій вердієвській хвилі / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 6 верес. — С. 1. — (Філармонія відкрила сезон). 
Про відкриття нового концертного сезону в Тернопільській обласній філармонії. 
 

628. Чубата, Д. Звітували «Солов’ ї Галичини» [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 21 черв. — С. 8. — (Вечори у філармонії).  
Справжнє свято подарувало тернополянам вокальне тріо обласної філармонії «Солов’ ї Галичини».  
 

629. Чубата, Д. Світло Тарасової зорі [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 22 берез. — С. 1. — (У вінок Кобзареві).  
Огляд заходів на відзначення Шевченківських днів у Тернополі, зокрема в обласній філармонії. 
 

630. Чубата, Д. Серця голос і струни кобзи [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 20 берез.— С. 6 : фотогр. — (Враження). 
Про заслуженого артиста України, лауреата міжнародних конкурсів «Молоді голоси» та 
«Золоті трембіти» Левка Корженевського, який виступив із сольним концертом на сцені 
Тернопільської обласної філармонії.  
 

631. Чубата, Д. Фагот, оркестр і фортепіано [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 24 трав. — С. 8. — (Вечори у філармонії).  
Оркестр Тернопільської обласної філармонії подарував тернополянам вишукану музику. 
Слухачі мали нагоду познайомитися з бельгійськими солістами Фламандської опери — 
фаготисткою Емілією Зінько та піаністом Філіпом Раскіним.  
 

632. Шот, М. «Надзбручанка» й «Візерунок» тепер академічні [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2013. — 17 січ. — С.18 : фотогр.  
Враховуючи високі професійні досягнення і значні результати творчої діяльності, 
Міністерство культури України надало статус академічного ансамблям танцю 
«Надзбручанка» та народної музики «Візерунок».  



 71 

633. Шот, М. Під знаком двох геніїв [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2013. — 27лип. — С. 6.  
Про закриття 73-го концертного сезону в Тернопільській обласній філармонії.  

 

634. Шот, М. Під знаком Шевченка та Верді [Текст] / М. Шот // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 5 лип. — С. 8 : фотогр. — (Завіса до осені).  
Свій 73-й концертний сезон Тернопільська обласна філармонія завершила під знаком двох 
геніїв, 200-річчя від дня народження яких відзначатимемо незабаром — італійського 
композитора Джузеппе Верді та славетного Тараса Шевченка.  
________________ 

Див. також № 405, 413, 697, 717 
 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
635. Бурма, В. Горнусь до тебе, Україно! [Текст] / В. Бурма // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 30 серп. — С. 5 : фотогр. — (Фоторепортаж). 
Про творчий звіт мистецьких колективів Бережанщини в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 

636. Вербило, О. Лише повір у себе [Текст] / О. Вербило // Вільне життя плюс. — 
2013. — 18 січ. — С. 8 : фотогр. — (З особливою любов’ю).  
У ПК «Березіль» імені Леся Курбаса відбувся вісімнадцятий фестиваль дитячої творчості 
«Повір у себе» для дітей з особливими потребами.  

 

637. Новосядлий, Б. До річниці Конституції [Текст] / Б. Новосядлий; фотогр. 
І. Пшоняка // Свобода. — 2013. — 3 лип. — С. 3: фотогр. — (Урочиста академія).  
Про творчий звіт майстрів мистецтв Козівського району в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса.  
 

638. Романів, Д. Представляла Україну в Індії [Текст] Д. Романів // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 11 січ. — С. 3 : фотогр. — (Наші за кордоном). 
Про участь Еміни Абакарової, яка очолює колектив «Амріта» при ПК «Березіль» ім. Леся 
Курбаса, у вечорі української музики і мистецтва в Республіці Індія.  

 

639. Чайківська, Я. Кращі колективи Козови виступили в «Березолі» [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. —2013. — 3 лип. — С. 2 : фотогр. — (Життя 
громади).  
З нагоди Дня Конституції в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся творчий звіт 
мистецьких колективів Козівщини. 

 

640. Штокало-Пархомчук, Я. Козівщина не лише край вишиття [Текст] / 
Я. Штокало-Пархомчук; фотогр. І. Пшоняка // Вільне життя плюс. — 2013. — 
10 лип. — С. 6 : фотогр. — (Події). 
Про мистецький звіт Козівського району з нагоди Дня Конституції України «Моя Україна — 
це світ вишиття» в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. Огляд програми та виставки 
декоративного й ужиткового мистецтва.  

 

641. Юхно-Лучка, М. Степан Гіга виступить разом з донькою та сином 
[Текст] : 10 лютого — концерт артиста у Тернополі / М. Юхно-Лучка // Нова 
Тернопільська газета. — 2013. — 6 — 12 лют. — С. 3 : фотогр.  
До Тернополя завітає народний артист України Степан Гіга. Він виступить у ПК «Березіль» 
ім. Леся Курбаса. Концерт відбудеться в рамках всеукраїнського туру, що розпочався у 2011 році.  

 

Інші концерти 
642. Бурма, В. За честь, за славу, за народ! [Текст] / В. Бурма // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 26 квіт. — С. 3 : фотогр. — (Фоторепортаж).  
Про творчий звіт-концерт учнів та викладачів Тернопільського центру професійно-технічної 
освіти № 1.  
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643. Вандзеляк, Г. До Дня матері та Міжнародного дня сім’ ї [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 8 трав. — С. 2.  
14 травня у Тернополі відбудеться творчий звіт-концерт майстрів мистецтв та аматорських 
художніх колективів Теребовлянського району, присвячений Дню матері й Міжнародному 
дню сім’ ї.  

 

644. Козак, М. Пам’ять Івана Демчишина вшанували на його малій 
батьківщині [Текст] / М. Козак // Тернопіль вечірній. — 2013. — 7 серп. — С. 6 : 
фотогр.  
У селі Старий Нижбірок відбулося велике концертно-мистецьке дійство на відзначення 65-
річчя від дня народження Івана Демчишина. Власне на малій батьківщині поета завершився 
місячник його пошанування. 

 

645. Кушнірук, З. Веселилося, жартувало, сміялося [Текст] / З. Кушнірук ; 
фотогр. І. Пшоняка // Наш день. —2013. — 21 серп. — С. 8 : фотогр. — (Мала 
батьківщина).  
У Котюжинах на Збаражчині святкували День села. Відбувся святковий концерт, який 
організувала завідувачка клубу Тетяна Хільчук.  
 

646. Полин, Я. Принеси мені пролісків білих… [Текст] : поетові Степанові 
Будному виповнилося б нині 80 / Я. Полин ; фотогр. М. Василечка // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 23 серп. — С. 4 : фотогр. — (Події. Дати. Імена). 
Про свято в Струсові на відзначення 80-річного ювілею від дня народження Степана 
Будного. У заході взяли участь тернопільські літератори Ярослав Гевко, Богдан 
Хаварівський, Михайло Ониськів та педагог Антоніна Снігур.  

 

Тернопільський обласний комунальний методичний центр  
народної творчості 

647. Базик, Л. Окрилені творчістю [Текст] / Л. Базик // Свобода. — 2013. — 
22 лют. — С. 8.  
Провідний методист обласного методичного центру народної творчості про відзначення 80-
річчя народного аматорського драматичного театру будинку культури с. Розношинці, що на 
Збаражчині.  

 

648. Кузишин, І. «Мистецький передзвін ремесел Тернопілля» [Текст] / І. Кузи-
шин // Свобода. — 2013. — 24 трав. — С. 3 : фотогр. — (Дивосвіт прекрасного).  
Тернопільський обласний методичний центр народної творчості провів дводенну творчу 
лабораторію «Мистецький передзвін ремесел Тернопілля».  
 

649. Працівники Тернопільського обласного центру народної творчості вітають 
директора Володимира Ігоровича Сушка з днем народження [Текст] // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 15 трав. — С. 1 : фотогр.  
 

650. Пшоняк. І. «Мистецький передзвін ремесел Тернопілля» [Текст] / 
І. Пшоняк ; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 29 трав. — С. 9 : фотогр.  
Обласний методичний центр народної творчості в обласному краєзнавчому музеї провів 
дводенну творчу лабораторію «Мистецький передзвін ремесел Тернопілля».  
 

651. Синенька, Б. «В нашім селі на горбочку стоїть церква на видочку…» 
[Текст] / Б. Синенька // Свобода. — 2013. — 1 трав. — С. 12 : фотогр. — (Звичаї та 
обряди).  
Провідний методист обласного центру народної творчості про те, як на Великдень 
у культурно-освітніх закладах області відбуваються заходи на прославу Ісуса Христа.  
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652. Сушко, В. Віковічні традиції стипендіата [Текст] / В. Сушко// Свобода. — 
2013. — 2 січ. — С.6.  
Директор обласного методичного центру народної творчості вітає майстра народних 
художніх промислів Володимира Бєлова з призначенням йому стипендії Президента України 
для молодих майстрів народного мистецтва на 2013 рік.  
__________ 

Див. також № 141, 368, 405, 635, 637, 639, 640, 643, 881-887, 889-901, 918, 919, 982, 1155, 
1229 

 

Клубні заклади 
653. Підсумки Всеукраїнського огляду-конкурсу клубних закладів у сільській 

місцевості, який відбувся протягом 2012 року у всіх регіонах України [Текст] // 
Культура і життя. — 2013. — 8 лют. — С. 13. 

 

Український народний дім «Перемога» 
654. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] [травень — серпень 2013 р. / 

підгот. : Є. Безкоровайний та [ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — № 4. — 
С. 150 — 159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: [18 липня знаний тернопільський майстер світлин, член Всеукраїнської 
спілки фотохудожників Михайло Бенч відзначив 40-річчя творчої діяльності. З цієї 
нагоди він презентував в Українському домі «Перемога» виставку своїх робіт].  

 

655. Деркач, З. Експонати передала і мама з Канади [Текст] / З. Деркач // 
Свобода. — 2013. — 28 серп. — С. 5. — (Мистецтво). 
23 серпня в Українському домі «Перемога» відомий у м. Тернополі «сірниковий» майстер 
Мар’ян Вархолік відкрив свою першу персональну виставку.  

 

656. Золотнюк, А. Виховують духовно та естетично [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 31 трав. — С. 8 : фотогр. — (Барви талантів).  
На святі випускників Тернопільського міського центру творчості дітей та юнацтва його 
вихованці співали, танцювали, представляли рукоділля, творчі роботи. Дійство відбулося 
в Українському домі «Перемога» 

 

657. Золотнюк, А. Дарувати прекрасне [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 27 груд. — С. 8 : фотогр. — (Фотозвіт).  
Про звітну виставку обласної організації Національної спілки фотографів України 
в Українському домі «Перемога».  

 

658. Золотнюк, А. Художник українського пейзажу [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 30 серп. — С. 8 : фотогр. 
Про виставку тернопільського художника Миколи Мельника в Українському домі 
«Перемога». 

 

659. Золотнюк, А. Чорно-білі сни Василя Бурми [Текст] / А. Золотнюк; фотогр. 
авт. // Вільне життя плюс. — 2013. — 17 трав. — С. 8 : фотогр. — (Вернісажі).  
В Українському домі «Перемога» презентував свою виставку «Туга за чорним і білим» фото-
журналіст Василь Бурма. Вона присвячена півстоліттю діяльності та відданості професії. 
 

660. Красновська, О. Твори добро [Текст] / О. Красновська // Експрес. — 
2013. — 14 — 21 лют.— Тернопільські новини. — С. 14.  
70 фотографій, на яких відображена тема добра, презентували в Українському домі 
«Перемога». Виставка «Добро спасе світ» складається з фотографій 15 фотохудожників 
України, Молдови, Росії, Казахстану.  
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661. Левицька, Л. …виставився останній романтик [Текст] / Л. Левицька // 
Голос України. — 2013. — 29 трав. — С. 9 : фотогр. — (Нам повідомляють, що…).  
«Туга за чорним і білим». Таку назву має фотовиставка одного з кращих фотохудожників 
України Василя Бурми, представлена в Українському домі «Перемога». Метр присвятив її 
п’ятдесятиріччю роботи в газеті «Вільне життя плюс». 
 

662. Левицька, Л. Дебют молодих поетів і музикантів [Текст] / Л. Левицька // 
Голос України. — 2013. — 12 лют. — С. 4.  
У Тернополі вперше відбувся фестиваль сучасної української літератури та музики. Понад 
60 поетів з різних куточків країни виступили на сцені Українського дому «Перемога».  
 

663. Левицька, Л. Тернопіль очима іноземців [Текст] / Л. Левицька //Голос 
України. — 2013. — 17 січ. — 11 : фотогр.  
Фотовиставка під такою назвою відкрилася в Українському домі «Перемога». На ній 
представлено понад 30 робіт студентів з Болгарії, Бразилії, Китаю, Мексики, Сінгапуру, Чилі 
та Південної Африки. 
 

664. Лівінський, О. Підтвердили вірність Шевченковим заповітам [Текст] / 
О. Лівінський; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 берез. — 
С. 6 : фотогр.  
У конференц-залі Українського дому «Перемога» відбулося літературно-мистецьке свято 
«На вічнім шляху до Тараса», на якому громада міста Тернополя вшанувала світлу пам’ять 
Великого Кобзаря. 
 

665. Лінчевська, С. Тернопіль очима іноземців [Текст] / С. Лінчевська // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 18 січ. — С. 3 : фотогр. — (Час місцевий).  
Виставка світлин «Тернопіль очима іноземців» експонується в Українському домі 
«Перемога». Захід проводиться в рамках проектів «Ознайомтесь з Україною» та 
«Тернопіль — студентська столиця України».  
 

666. Луків, Н. На струнах душі і хорошого настрою [Текст] / Н. Луків // 
Свобода. — 2013. — 17 трав. — С. 8. — (Мистецька палітра).  
Про вечір мистецтв «По всіх струнах душі» в Українському домі «Перемога».  
 

667. Мельник, Я. Незабутня Квітка — душа і серце України [Текст] / 
Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2013. — 10 квіт. — С. 6 : фотогр. — (АRТ).  
У глядацькій залі Українського дому «Перемога» відбувся допрем’єрний показ 
документального фільму «Квітка. Голос у єдиному екземплярі», присвячений відомій 
американській співачці українського походження — Квітці Цісик.  
 

668. Підведено підсумки конкурсу на кращу різдвяну композицію [Текст] // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 9 січ. — C. 24 : фотогр.  
В Українському домі «Перемога» підвели підсумки міської виставки-конкурсу «Новорічно-
різдвяне диво». В номінації «Різдвяна шопка» кращими стали вихованці школи народних 
ремесел.  

 

669. У Тернополі презентували найбільший дідух в Україні [Текст] // Номер 
один. — 2013. — 9 січ. — С. 4 : фотогр.  
В Українському домі «Перемога» відкрили виставку різдвяних дідухів і композицій. 
Родзинкою заходу стала презентація прадавнього символу Різдва висотою у вісім метрів, 
виготовленого Ярославом Осадцою.  
 

670. Федечко, М. «Боже, нам єдність подай» [Текст] / М. Федечко //Вільне 
життя плюс. — 2013. — 26 лип. — С. 1 : фотогр. — (Виставки).  
18 липня відомий тернопільський майстер світлин, член Всеукраїнської спілки 
фотохудожників Михайло Бенч відзначив 40-річчя творчої діяльності. З цієї нагоди 
в Українському домі «Перемога» він презентував виставку «Боже, нам єдність подай».  
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671. Хміляр, Л. На світлинах — миттєвості життя [Текст] / Л. Хміляр // 
Свобода. — 2013. — 20 груд. — С. 4 : фотогр.  
В Українському домі «Перемога» за сприяння міської ради обласна організація Національної 
спілки фотохудожників України відкрила фотовиставку. На ній представлено 97 світлин 
21 автора.  
 

672. Чайківська, Я. Василь Бурма: «Фотографія — це моє хобі і робота» Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 15 трав. — С. 7 : фотогр. — (ART).  
З нагоди своєї п’ятдесятирічної творчої діяльності фотокореспондент Василь Бурма відкрив 
в Українському домі «Перемога» ювілейну виставку. До її експозиції увійшло десятки 
чорно-білих світлин різних технік.  
 

673. Чайківська, Я. Віват працівникам культури [Текст] / Я. Чайківська // 
Вільне життя плюс. — 2013.— 29 трав. — С. 8 : фотогр. — (ART).  
День працівників культури та майстрів народного мистецтва міська рада відзначила 
в Українському домі «Перемога». Подяки мера, грошові винагороди, подарунки отримали 
більшість працівників культури міста в день професійного свята.  
 

674. Чайківська, Я. Задушевний спокій картин Миколи Мельника [Текст] / 
Я. Чайківська ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2013. — 28 серп. — 
С. 13 : фотогр.  
Про враження від виставки картин тернопільського художника Миколи Мельника 
в Українському домі «Перемога».  

 

675. Чайківська, Я. Символи Різдва в «Українському домі [Текст] / Я. Чай-
ківська; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 9 січ. — С. 24 : фотогр.  
Напередодні Нового року вчителі та вихованці музичної школи № 2 в Українському домі 
«Перемога» показали тернополянам «Різдвяне дійство». 

 

676. Чубата, Д. На хресній дорозі — «біле і чорне слово» [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2013. —10 трав. — С. 8. — (Творчий вечір).  
В Українському домі «Перемога» відбувся творчий вечір, присвячений 65-річчю Олега 
Германа — заслуженого діяча мистецтв України, члена Національної спілки письменників 
України, професора Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.  
____________ 

Див. також № 724, 727, 729, 745, 747, 848, 851, 978-982, 985-987, 1126 
 

Інші клубні заклади 
677. Брик, А. Навіть діти у школі краще вчаться, щоб їх відпускали на 

«музику» [Текст] /А. Брик // Наш день. — 2013. — 23 жовт. — С. 8 : фотогр.  
Про село Романівку в Тернопільському районі, талановитих мешканців, творчі колективи, які 
працюють у сільському будинку культури під керівництвом Михайла Полюги.  

 

678. Брунда, І. Відбувся весняний вернісаж [Текст] / І. Брунда // Свобода. — 
2013. — 12 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Виставка).  
У Чортківському районному будинку культури відбувся фотовернісаж. Організатор свята — 
заслужений художник Міжнародної федерації фотомистецтва Орест Лижечко.  
 

679. Вандзеляк, Г. Вікторівка розвивається завдяки громаді [Текст] / Г. Вандзе-
ляк // Свобода. — 2013. — 27 берез.— С. 3 : фотогр. — (Село на нашім Тернопіллі). 
Про багаті культурні традиції у Вікторівці Козівського району та роль сільського клубу 
й бібліотеки в духовному розвитку села.  
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680. Герасимів, З. У Козовій будинок культури обвалився на автомобіль 
[Текст] / З. Герасимів // Номер один. — 2013. — 9 жовт. — С. 4 : фотогр.  
Про районний будинок культури у Козовій, обвал частини будівлі та плани на подальше 
облаштування закладу культури.  
 

681. Дискурський, В. Об’єднав танок [Текст] / В. Дискурський // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 10 трав. — С. 8. — (Гостини).  
У Монастириському районному палаці культури відбувся спільний виступ дитячих 
танцювальних колективів «Весна» (Монастириська) і «Магунеліс» із Каунаса (Литва).  

 

682. Керея, М. І голос Соломії, і дует батька та сина… [Текст] / М. Керея // 
Свобода. — 2013. — 12 квіт. — С. 8. — (Самобутні таланти). 
У Білозірському сільському будинку культури Лановецького району відбувся творчий звіт 
аматорських художніх колективів сіл Москалівка, Плиска, Білозірка, Шушківці.  
 

683. Мадзій, І. Як повернути колишню славу закладам культури? [Текст] / І. Мад-
зій // Вільне життя плюс. — 2013. — 16 жовт. — С. 4. — (Порушуємо проблему).  
Про проблеми закладів культури села Дзвинячки на Борщівщині, ситуацію з клубами 
й сільськими будинками культури у районі. Вирішення проблеми ремонту Борщівського 
будинку культури.  
 

684. Мандибура, С. А Шимківці — співучі! [Текст] /С. Мандибура // Свобода. — 
2013. — 20 берез. — С. 14 : фотогр. — (Село — моя краплина).  
Директор будинку культури села Шимківці Збаразького району висловлює вдячність своїм 
односельчанам, сільському голові за допомогу в організації та проведенні концертів, 
поліпшенні матеріально-технічної бази закладу. 
 

685. Процик, Н. У Козлові — «Розважальні посиденьки» [Текст] / Н. Процик // 
Свобода. — 2013. — 17 трав. — С. 2. — (Відлуння свята).  
Директор Козлівського будинку культури про проведення Дня матері та концертну програму 
під девізом «Розважальні посиденьки».  
 

686. Сарахман, М. Вершина таланту і глибина почуттів [Текст] / М. Сарахман // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 6 груд. — С. 6 : фотогр. — (Свято слова).  
Про творчий вечір «Мелодія літа», який відбувся в Бучацькому районному будинку культури 
за участю поетеси Лесі Любарської.  
 

687. Cтахурський, І. У холодні зимові дні затишно у будинку культури та 
медзакладі села Гнилиці [Текст] / І. Стахурський // Свобода. — 2013. — 9 січ. — С. 4.  
Сільський голова селища Гнилиці Підволочиського району про відремонтований будинок 
культури та меценатів, які не залишились байдужими й посприяли у ремонтних роботах.  
 

688. Томчишин, Ю. Майстер скрипкових душ [Текст] / Ю. Томчишин //Наш 
день. — 2013. — 24 лип. — С.3 : фотогр.  
Про Олександра Гаврилюка з Шумська. Він працює в районному будинку культури, 
а вільний час присвячує виготовленню музичних інструментів.  
 

689. Федишен, Б. Свято у Лосятині віддзвеніло знатнеє!.. [Текст] / Б. Федишен // 
Свобода.— 2013. — 1 листоп. — С. 8 : фотогр. — (День села).  
У Лосятині Кременецького району відзначили свято села та організували концерт за участю 
аматорських колективів сільського будинку культури.  
 

690. Хміляр, Л. «Допоможи мені, Боже, дивитись твоїми очима» [Текст] / 
Л. Хміляр; фотогр, О. Лижечки // Свобода. — 2013. — 27 груд. — С. 8 : фотогр.  
Фотовиставку під такою назвою відкрили в Чортківському районному комунальному будинку 
культури ім. К. Рубчакової. Експозиція об’єднала 105 робіт, кожна з яких заслуговує на увагу. 
_____________ 

Див. також № 645, 999-1002, 1004, 1008, 1011, 1014—1017 



 77 

Кіно 
691. «Вечори французького кіно» [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2013. — 

3 квіт. — С. 7 : фотогр. — (Культура дозвілля).  
Упродовж двох тижнів (5—19 квітня) тернополяни мали можливість насолоджуватися 
переглядом нових французьких кінострічок у «Палаці кіно».  
_____________ 

Див. також № 801, 803, 1156 
 

Навчальні заклади  
692. Цебрій, Є Зашморг на культурі [Текст] : ініціатива уряду з переведення 

шкіл естетичного виховання на сомоокупність схвилювала всіх, хто навчається 
і працює у творчих закладах освіти. Ці школи можуть закрити. Відтак не буде 
молодих музикантів, художників, архітекторів / Є. Цебрій // RIA плюс. — 2013. — 
22 трав. — С. 7 : фотогр.  
Обговорення цієї ініціативи керівниками тернопільських мистецьких навчальних закладів.  
_____________ 

Див. також № 728 
 

Тернопільське обласне державне музичне училище ім. С. Крушельницької 
693. Волинець, Н. Музичний світ України формують учні Людмили Романюк 

[Текст] / Н. Волинець // Вільне життя плюс. — 2013. — 24 трав. — С. 1 : фотогр. — 
(Добрі справи).  
Про Людмилу Мусіївну Романюк — викладача Тернопільського обласного державного 
музичного училища ім. С. Крушельницької, яка за сорок два роки педагогічно-музичної 
праці підготувала 80 піаністів, зажила слави висококласного спеціаліста.  
 

694. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] [травень—серпень 
2013 р.] / підгот. : Є. Безкоровайний та [ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 4. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — 
Зі змісту: [17 травня в залі облдрамтеатру ім. Т. Г. Шевченка відбулись урочис-
тості з нагоди 55-річчя Тернопільського музичного училища ім. С. Крушель-
ницької].  
 

695. Дунець, С. Святослав Дунець: «У Тернополі ще відчувається спрага 
симфонічної музики» [Текст] : [ інтерв’ю з керівником симфонічного оркестру 
Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельниць-
кої Святославом Дунцем] / записав Т. Савчук ; фотогр. Т. Іванківа // Місто. — 
2013. — 29 трав. — С. 10 : фотогр.  
 

696. Касіян, В. Плекаючи таланти, збагачуючи душі [Текст] / В. Касіян // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 17 трав. — С. 3. — (Тернопільському музичному училищу 
ім. Соломії Крушельницької — 55 років).  
З історії Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької, 
творчі досягнення колективу та тих, хто щоденною працею примножує культурне й духовне 
надбання України.  
 

697. Касіян, В. Щоразу — нова програма [Текст] / В. Касіян // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 31 трав. — С. 8. — (На музичній хвилі). 
Творчим звітом студентського симфонічного оркестру Тернопільського обласного 
державного музичного училища ім. С. Крушельницької став концерт на філармонійній сцені. 
Відбувся він у рамках святкування 55-річчя навчального закладу та 50-річчя з часу 
присвоєння училищу мені славетної землячки.  
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698. Кушнірук, М. Мирослав Кушнірук: «Музика — то вічний стан душі…» 
[Текст] : [ інтерв’ю з викладачем-методистом відділу духових та ударних 
інструментів у класі валторни в Тернопільському обласному державному 
музичному училищі ім. С. Крушельницької Мирославом Кушніриком] / 
розмовляла Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 14 черв. — С. 8 : фотогр.  

 

699. «Музика вічна і без неї життя неможливе…» [Текст] // Свобода. — 2013. — 
22 трав. — С. 3 : фотогр. — (На ювілейній ноті).  
Колектив Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької 
урочисто відзначив 55-річчя з дня заснування та 50-річчя з дня присвоєння йому імені 
Соломії Крушельницької.  
 

700. Рудзінський, М. Щаслива зірка й літа у п’ятірках [Текст] : [ інтерв’ю 
з директором Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької Михайлом Рудзінським] / розмовляла В. Собуцька // 
Свобода. — 2013. — 24 трав. — С. 7 : фотогр. — (Хай буде музика).  
 

701. У гідропарку дзвенів оркестр…[Текст] // Свобода. — 2013. — 17 трав. — 
С. 8 : фотогр. — (Відлуння свята).  
Цьогорічний День Матері у Тернопільському гідропарку «Топільче» відзначили з музикою. 
Захід допомогли організувати викладачі та студенти Тернопільського обласного державного 
музичного училища ім. С. Крушельницької.  

 

702. Формазюк, В. Змагалися найталановитіші [Текст] / В. Формазюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 12 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Захоплення).  
Відбувся обласний огляд-конкурс «Творчість юних». 365 найкращих, найталановитіших 
дітей з усієї Тернопільщини взяли в ньому участь. Організатори — управління культури 
облдержадміністрації та Тернопільське обласне державне музичне училище 
ім. С. Крушельницької.  
 

703. Чепанин, М. «Золотий вік» баяна і акордеона розпочинається в ХХІ сто-
літті в Україні [Текст] / М. Чепанин, В. Сподаренко // Українська музична 
газета. — 2013. — № 2 (квіт.—серп.). — С. 2—4. — Зі змісту: М. Рудзінський. 
Тернопіль. — С. 3. 
Про концерт-марафон «День українського баяна і акордеона» в Києві та аналогічні концерти 
в містах обласного значення. Директор Тернопільського обласного державного музичного 
училища ім. С. Крушельницької Михайло Рудзінський подає інформацію про те, як у Терно-
полі відбувся концерт «Свято баянно-акордеонного мистецтва в Україні».  
_____________ 

Див. також № 84 

 

Теребовлянське вище училище культури 
704. Гончарук, М. Найвища оцінка — щирі оплески [Текст] / М. Гончарук // 

Вільне життя плюс. — 2013. — 29 берез. — С. 6. — (Духовне джерело). 
Про концерт народного аматорського духового оркестру «Княжі сурми» Теребовлянського 
вищого училища культури у с. Війтівці Волочиського району Хмельницької області.  

 

705. Гребеньовська, Б. «Острів семи скарбів»[Текст] / Б. Гребеньовська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 31 трав. — С. 6 : фотогр. — (Знай наших).  
Народний аматорський ансамбль танцю «Любисток» Теребовлянського вищого училища 
культури взяв участь у VII Міжнародному фестивалі національних культур «Острів семи 
скарбів» (м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.).  
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706. Чорноволенко, М. І «Намисто», і «Рампа», й «Октава» [Текст] / 
М. Чорноволенко // Вільне життя плюс. — 2013. — 6 листоп. — С. 6 : фотогр. — 
(Це було в Теребовлі).  
Про народні колективи, серед яких — фольклорно-обрядовий ансамбль «Намисто» (керівник 
Тамара Виннічик), театр-студія «Рампа» (керівник Анатолій Нечай), чоловічий ансамбль 
«Октава» (керівник Денис Сергіїв) Теребовлянського вищого училища культури. 
 

707. Штокало-Пархомчук, Я. Шанують його за «гордіївську паузу» [Текст] / 
Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2013. — 27 берез.— С. 9 : фотогр. — 
(Гість сторінки). 
Про Любомира Романовича Гордія — заступника директора з навчальної роботи 
Теребовлянського вищого училища культури. До 70-річчя від дня народження.  
 

Факультет мистецтв  
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка 
708. Бобрівець, М. У її портретах застигає час [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 

життя плюс. — 2013. — 22 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Цікаве знайомство).  
Своїми планами та мріями ділиться молода художниця, студентка-другокурсниця факультету 
мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.  
 

709. Мельник, Я. Факультету мистецтв — 20 років! [Текст] / Я. Мельник // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 6 листоп. — С. 7 : фотогр.  
Нещодавно факультет мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету 
імені В. Гнатюка відсвяткував своє 20-річчя! Відбулася III науково-практична конференція 
«Мистецька освіта як чинник людиностановленя» та святковий концерт. 

 

710. Оленин А. Прочитав Шевченка по-іншому [Текст] / спілкувалась 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 14 черв. 
Студент факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету 
про участь у 22-му Всеукраїнському відкритому конкурсі читців ім. Т. Шевченка в Києві. 

 

711. Чихарівська, С. Інституту мистецтв — 20 літ [Текст] / С. Чихарівська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 1 листоп. — С. 3. — (Вітаємо!).  
Заходи на відзначення чергової річниці з дня заснування факультету мистецтв 
Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.  
________________ 

Див. також № 962-965 
 

Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади  
Тернопільська обласна експериментальна комплексна школа мистецтв  

ім. І. Ґерети 
712. Бойко, Л. Браво, школо мистецтв! [Текст] / Л. Бойко // Свобода. — 2013. — 

18 жовт. — С. 8 : фотогр. — (На сцені — юні таланти).  
Те ж // Наш день. — 2013. — 16 жовт. — С. 8. 

Учні та викладачі Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв 
ім. І. Ґерети долучилися до відзначення свята працівників санепідемслужби.  

 

713. Бойко, Л. Браво, школо мистецтв! [Текст] / Л. Бойко //Вільне життя 
плюс. — 2013. — 23 жовт. — С. 6. — (Палітра майстерності).  
До святкових привітань працівників санепідемслужби долучилися викладачі та учні 
Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв ім. Ігоря Ґерети. 
Свою професійну майстерність дарували глядачам кращі колективи школи.  
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714. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий — травень 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 3. — С. 152—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — 
Зі змісту: [26 березня в Тернопільській експериментальній комплексній школі 
мистецтв ім. І. Ґерети відбулася науково-практична конференція «Ігор Ґерета — 
засновник школи духовного відродження», присвячена 75-річчю від дня 
народження громадського діяча, археолога, культуролога, мистецтвознавця].  
 

715. Кучинська, С. «Яскрава країна» зі школи мистецтв [Текст] / 
С. Кучинська // Вільне життя плюс. — 2013. — 1 лют. — С. 1. — (Знай наших).  
Ансамбль народного танцю «Галичанка» (молодша група) Тернопільської обласної 
експериментальної комплексної школи мистецтв ім. І. Ґерети (керівник Любов Волинець) 
отримав диплом І ступеня в номінації «народний танець», диплом І ступеня в номінації 
«Народний стилізований танець» та гран-прі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячої 
та юнацької творчості «Яскрава країна» (м. Трускавець). 
 

716. Лепко, Л. Мистецька імпреза полонила серця [Текст] / Л. Лепко // 
Свобода. — 2013. — 13 листоп. — С. 11.  
Представники Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв 
ім. Ігоря Ґерети стали окрасою відзначення Дня залізничника.  
 

717. Олійник, С. Розмаїття творчих талантів [Текст] / С. Олійник // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 24 трав. — С. 3. — (Школа мистецтв).  
Святковий концерт до Дня Матері вихованців Тернопільської обласної школи мистецтв 
в обласній філармонії.  
 

718. Школа — наш дім, нам добре у нім [Текст] // Вільне життя плюс. — 
2013. — 4 жовт. — С. 4. — (Молоді акорди).  
Про Тернопільську обласну експериментальну комплексну школу мистецтв ім. І. Ґерети та 
талановитого директора Остапа Гайдукевича.  
________________ 

Див. також № 239 
 

Тернопільська обласна профспілкова школа мистецтв 
719. Бучко, О. Запрошують на навчання у школу мистецтв [Текст] / О. Бучко // 

20 хвилин. — 2013. — 24 квіт. — С. 2 : фотогр. 
З історії Тернопільської обласної профспілкової школи мистецтв та набір учнів на 2013/2014 
навчальний рік.  
 

720. Томчишин, Ю. Тернопільські школярі створювали різдвяні дива [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2013. — 2 січ. — С. 12 : фотогр.  
Про вироби до новорічно-різдвяних свят, виготовлені вихованцями Тернопільської 
профспілкової школи мистецтв.  
 

Тернопільська музична школа № 1 
721. Бобрівець, М. На сцені — юні таланти [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 

життя плюс. — 2013. — 13 груд. — С. 1. — (Обласний конкурс).  
У Тернопільській музичній школі № 1 фінішував XII обласний конкурс пам’яті братів 
Романа та Ярослава Теленків.  

 

722. Вітер, В. Відтепер — щороку [Текст] / В. Вітер // Вільне життя плюс. — 
2013. — 1 берез. — С. 1. — (Коротко).  
Перший конкурс юних піаністів пам’яті першого директора Тернопільської музичної школи 
№ 1 Ірини Крих зібрав два десятки учасників. Відтепер цей конкурс будуть проводити 
щороку.  
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723. Вітер, В. На сцені — вчителі та учні [Текст] / В. Вітер //Вільне життя 
плюс. — 2013. — 8 берез. — С. 6. — ( На музичній хвилі).  
Концерт «Моя любове, я перед тобою» став однією з перлин у коштовному намисті заходів, 
які відбуваються в Тернопільській музичній школі № 1. Поруч з учнями школи до участі 
в концерті залучились і викладачі.  

 

724. Вітер, В. Послухати музику серця [Текст] / В. Вітер // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 5. — (Анонс).  
Колектив Тернопілської музичної школи № 1 підготував черговий сюрприз поціновувачам 
прекрасного, запросивши в Український дім «Перемога» на авторський концерт молодої 
викладачки школи, композитора Катерини Попеляр (Корольчук).  
 

725. Касіян, В. Завершальний акорд різдвяних свят [Текст] / В. Касіян; фотогр. 
В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2013. — 25 січ. — С. 8 : фотогр. — (Фото-
репортаж).  
Про святкову концертну програму, яку для тернополян і гостей обласного центру підготував 
колектив дитячої музичної школи № 1.  

 

726. Касіян, В. Свята до музики любов [Текст] / В. Касіян // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 11 жовт. — С. 1. — (Тернополянам у дарунок). 
Чудовий подарунок з нагоди одразу двох свят: Міжнародного дня музики і Дня вчителя, — 
підготували для тернополян викладачі музичної школи № 1. 

 

727. Мельник, Я. Музична школа подарувала тернополянам «Різдвяні візерун-
ки» [Текст] / Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2013. — 30 січ. — С. 9 : фотогр.  
Завершальним акордом циклу різдвяно-новорічних свят став концерт учнів і викладачів 
музичної школи № 1 «Різдвяні візерунки», що відбувся в Українському домі «Перемога».  

 

728. Музика, Т. Відбулась методична конференція [Текст] / Т. Музика // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 8 берез. — С. 6. — (На музичній хвилі).  
Обласний навчально-методичний центр провів методичну конференцію завідувачів 
фортепіанних відділів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області 
на базі Тернопільської музичної школи № 1.  

 

729. Романенко, Л. «Різдвяні візерунки» від першої музичної школи [Текст] / 
Л. Романенко // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 23 — 29 січ. — С. 5 : фотогр.  
Приємний подарунок для тернополян зробили вчителі та учні Тернопільської музичної 
школи № 1: як завершальний акорд новорічно-різдвяних свят в Українському домі 
«Перемога» відбувся концерт «Різдвяні візерунки».  
 

730. Савчук, Г. Музшкола носитиме ім’я Барвінського [Текст] / Г. Савчук // 
Свобода. — 2013. — 14 черв. — С. 1. — (Приємно повідомити).  
Присутні на громадському обговоренні одноголосно підтримали ідею про присвоєння 
Тернопільській музичній школі № 1 імені Василя Барвінського. 
 

731. Савчук, Г. Поетесі Марті Чопик вручено грамоту обласної ради [Текст] / 
Г. Савчук // Свобода. — 2013. — 12 квіт. — С. 8. — (Приємно повідомити).  
У музичній школі № 1 відбулася презентація щойно виданої книжечки дитячої поетеси 
Марти Чопик «Кажуть, що посеред нас…». На завершення творчого заходу поетесі було 
вручено грамоту обласної ради.  
 

732. У музичної школи буде ім’я [Текст] // Вільне життя плюс. — 2013. — 
23 серп. — С. 3. — (За рішенням сесії).  
Тернопільська музична школа № 1 носитиме ім’я Василя Барвінського. Відповідне рішення 
ухвалили на черговій сесії міської ради.  
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733. Формазюк, В. Є ким гордитися [Текст] / В. Формазюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 1. — (На музичній хвилі).  
Про концерт-звіт учнів Тернопільської музичної школи № 1 — переможців обласних 
і всеукраїнських конкурсів. Він мав символічну назву — «Наша гордість».  
 

734. Формазюк, В. Ювілейний конкурс юних піаністів [Текст] / В. Формазюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 1 берез.— С. 1. — (А що у вас?).  
Про десятий обласний конкурс юних піаністів. Традиційно талановиту молодь приймала 
Тернопільська музична школа № 1.  
 

735. Чайківська, Я. Перша музична школа отримала подарунок від Бориса 
Колеснікова [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 23 жовт. — 
С. 6 : фотогр.  
Цьогоріч музична школа № 1 напередодні 85-річчя отримала чимало подарунків — закладу 
присвоїли ім’я Василя Барвінського та від фонду Бориса Колеснікова було передано нові 
музичні інструменти.  
 

736. Чайківська, Я. Третя молодість Марти Чопик [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 10 квіт. — С. 7 : фотогр. — (Особистості).  
Про вихід двадцятої дитячої книжки «Кажуть, що посеред нас…». З цієї нагоди учні та 
викладачі музичної школи № 1 зустрілися із авторкою книги Мартою Чопик.  
 

737. Чайківська, Я. Уперше тернополяни змогли фахово навчатися музиці 
85 років тому [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 6 берез. — 
С. 12 : фотогр.  
З історії та сьогодення музичної школи № 1, започаткування різноманітних конкурсів до 
відзначення 85-річчя цього музичного закладу.  
 

738. Чайківська, Я. Чи носитиме музична школа ім’я Василя Барвінського 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 17 квіт. — С. 12 : фотогр.  
Про концерт у музичній школі № 1 та бажання колективу закладу отримати ім’я свого 
засновника.  
 

Тернопільська музична школа № 2 
739. Брик, А. «Провесінь» дісталася до Тернополя [Текст] / А. Брик // 

Свобода. — 2013. — 6 берез. — С. 12 : фотогр. — (Знай наших).  
Учні музичної школи № 2 привезли додому нагороди з престижного XYIII Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу виконавців на музичних інструментах, що відбувся в Кіровограді.  
 

740. Брик, А. Юний віртуоз акордеона [Текст] : тернопільський школяр став 
лауреатом міжнародного музичного конкурсу в Італії / А. Брик // Наш день. — 
2013. — 16 жовт. — С. 20 : фотогр.  
Учень шостого класу Тернопільської музичної школи № 2 Богдан Коваль нещодавно привіз 
перемогу з престижного міжнародного конкурсу, який проводили в Італії.  
 

741. Гадомська, Л. Богдан Коваль повернувся до рідного міста справжньою 
знаменитістю [Текст] / Л. Гадомська ; фотогр. М. Василечка // Тернопіль 
вечірній. — 2013. — 16 жовт. — С. 11 : фотогр. — (Обдаровані діти).  
Про тринадцятирічного Богдана Коваля, який став переможцем престижного конкурсу 
баяністів в Італії та справжньою гордістю рідного міста. Своїм вихованцем безмежно 
пишається наставник — директор Тернопільської музичної школи № 2 Валерій Ткачук.  
 

742. Зарічний, Р. Дванадцятирічний юнак підкорив Італію [Текст] / Р. Заріч-
ний // Вільне життя плюс. — 2013. — 18 жовт. — С. 3 : фотогр. — (Знай наших!).  
Талановитий учень Тернопільської музичної школи № 2 став переможцем престижного 
конкурсу баяністів та акордеоністів, який відбувся в Італії.  
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743. Лінчевська, С. Дитя, поціловане богом [Текст] / С. Лінчевська // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 6 лют. — С. 7 : фотогр. — (Юні таланти).  
Про талановиту ученицю Тернопільської музичної школи № 2 Наталію Казмірук, яка стала 
візитівкою багатьох міських заходів та переможницею різних мистецьких конкурсів.  
 

744. Чайківська, Я. Баян і гітара — переможна пара [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 22 трав. — С. 6 : фотогр.  
Про творчі здобутки двох учнів музичної школи № 2 на всеукраїнських і міжнародних 
конкурсах.  
 

745. Чайківська, Я. Джаз, блюз і естрадне виконання від музичної школи № 2 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 22 трав. — С. 6.  
Музична школа № 2 в Українському домі «Перемога» презентуватиме цікавий концерт 
джазового, блюзового та естрадного спрямування. Захід присвячений першій річниці 
започаткування роботи відділу музичного мистецтва естради.  
 

746. Чайківська, Я. Музшколи пишаються своїми переможцями [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 17 квіт. — С. 6 : фотогр.  
Про переможців ХІІ обласного конкурсу дитячих камерних ансамблів «Консонанс». Він 
відбувся в актовій залі музичної школи № 2.  
 

747. Чайківська, Я. На хвилях українських мелодій [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 6 берез. — С.6 : фотогр.  
Неповторне свято української музики і народних пісень подарували тернополянам викладачі 
та учні Тернопільської музичної школи № 2 в Українському домі «Перемога».  
 

748. Чайківська, Я. У нас найкращі баяністи і гітаристи [Текст] / Я. Чайків-
ська; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 6 берез. — С. 6 : фотогр.  
Двоє талановитих юних музикантів, учнів музичної школи № 2, на XVIII Всеукраїнському 
конкурсі-фестивалі виконавців на народних інструментах «Провесінь — 2013» 
(м. Кіровоград) здобули призові місця.  
_______________ 

Див. також № 245, 675 
 

Тернопільська художня школа 
749. Брик, А. Михайло Кіцак розмовляє зі світом мовою ікон [Текст] / А. Брик // 

Свобода. — 2013. — 23 січ. — С. 10 : фотогр. — (Сильні духом).  
20 ікон, виставлених молодим тернопільським митцем Михайлом Кіцаком у художній школі, 
свідчать про талант і особливий погляд на світ.  

 

750. Гадомська, Л. Новорічно-різдвяний вернісаж видався на славу [Текст] / 
Л. Гадомська; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2013. — 23 січ. — С. 6 : 
фотогр.  
Про новорічно-різдвяну виставку відомих тернопільських художників, вихованців 
Тернопільської художньої школи у картинній галереї міста.  

 

751. Деркач, З. Маленька гордість Тернополя [Текст] / З. Деркач // Свобода. — 
2013. — 7 черв. — С. 3 : фотогр. — (Приємні зустрічі).  
Про талановитого учня Тернопільської художньої школи Павлика Шачка та його творчі 
здобутки.  
 

752. Золотнюк, А. Заговорив мовою ікон [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. 
І. Пшоняка // Вільне життя плюс. — 2013. — 23 січ. — С. 6 : фотогр. — (Виставка).  
Роботи молодого художника Михайла Кіцака представлені на виставці у Тернопільській 
художній школі.  
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753. Левицька, Л. В іконах молодого майстра — його душа [Текст] : у Терно-
полі відкрилася перша виставка глухонімого художника // Голос України. — 
2013. — 23 січ. — С. 16.  
Виставка молодого художника Михайла Кіцака у Тернопільській художній школі свідчить 
про його майстерність та творчу зрілість.  
 

754. Чайківська, Я. Євген Чопик: «Діти з задоволенням розмальовують тролей-
буси» [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 5 черв. — С. 1, 7 : 
фотогр.  
З історії створення та сьогодення Тернопільської художньої школи. Наступного року цей 
заклад святкуватиме 40-річний ювілей.  
 

755. Чайківська, Я. Оксана Кухарчук — майбутній декоратор [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 12 черв. — С. 8 : фотогр.  
Про випускницю Тернопільської художньої школи Оксану Кухарчук та її бажання зберегти 
свою індивідуальність у мистецтві й стати справжнім майстром своєї справи.  
________________ 

Див. також № 491, 498, 501 
 

Тернопільська школа народних ремесел 
756. Навчалися діти мистецтву [Текст] // Вільне життя плюс. — 2013. — 

27 берез.— С. 7 : фотогр. — (Час творчості). 
У «День мистецтва» педагоги Тернопільської школи народних ремесел навчали учнів 
тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей № 6 ім. Н. Яремчука» азам 
рогозоплетіння, бісероплетіння, гончарства, різьби по тереву.  
________________ 

Див. також № 438, 668 
 

Інші початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади 
757. Брик, А. Олег Шупляк: «Живопис може творити чудеса» [Текст] / А. Брик // 

Наш день. — 2013. — 12 черв. — С. 8.  
Про творчість бережанського художника, викладача Бережанської художньої школи Олега 
Шупляка. 

 

758. Виграв бережанський Шевченко [Текст] // Вільне життя плюс. — 2013. — 
7 черв. — С. 2. — (Коротко).  
Із-поміж більш ніж двохсот ескізів, що надійшли на конкурс логотипу до 200-річчя 
Шевченка, виграв намальований викладачем Бережанської художньої школи Олегом 
Шупляком.  

 

759. Гойденко, О. Символ Тарасового ювілею [Текст] / О. Гойденко // Порад-
ниця. — 2013. — 11 лип. — С. 2 : фотогр. — (Порадницька Шевченкіана).  
Про художника, викладача Бережанської художньої школи Олега Шупляка — переможця 
конкурсу на кращий ескіз логотипу з відзначення 200-річчя від дня народження 
Т. Г. Шевченка.  

 

760. Густенко, О. Ескіз художника із Бережан переміг у Всеукраїнському 
конкурсі до 200-річчя Тараса Шевченка [Текст] / О. Густенко // Номер один. — 
2013. — 12 черв. — С. 2 : фотогр.  
Викладач Бережанської дитячої художньої школи Олег Шупляк переміг у конкурсі на 
кращий логотип до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.  

 

761. Когут, І. Дзвеніли струни на «Дивострунах» [Текст] / І. Когут // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 15 трав. — С. 7. — (А що у вас?).  
Дирекція Борщівської школи мистецтв і викладачі струнно-смичкового відділу організували 
й провели перший регіональний конкурс скрипалів «Дивоструни».  
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762. Корчук, І. Вчитель із Бережан — автор офіційного логотипа Шевченка 
[Текст] / І. Корчук // Високий замок. — 2013. — 7—9 черв. — С. 4 : фотогр. 
У Києві презентували офіційний логотип до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. 
Обирали із 208 запропонованих художниками ескізів. Найкращою стала робота викладача 
Бережанської художньої школи Олега Шупляка.  
 

763. Михлик, З. Душі струна, що озивається мелодією [Текст] / З. Михлик // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 29 трав. — С. 6 : фотогр.  
Про Надію Галабурду — викладача Новосільської музичної школи, керівника народного 
жіночого вокального ансамблю «Джерело» в Гниличках й зразкового дитячого ансамблю 
«Надзбручанські дзвіночки», авторку чотирьох сотень пісень.  
 

764. Осташко И. О картинах с двойным смыслом [Текст] / И. Осташко // Дес-
нянка вільна. — 2013. — Деснянская неделя. — 18 июля. — С. 7. — (Вернисажи). 
Творчий портрет художника, викладача живопису Бережанської художньої школи Олега 
Шупляка. Виставка творів художника у м. Чернігові. 
 

765. Островська, Л. На «лісапеті» — до популярності [Текст] / Л. Островська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 25 верес. — С. 7 : фотогр. — (Народні улюбленці). 
Про директора Скала-Подільської музичної школи Наталію Фаліон. 
 

766. Петрушенко, М. Відтепер Кобзар має свій логотип [Текст] : у конкурсі на 
кращий ескіз переміг викладач дитячої художньої школи з Тернопільщини 
[м. Бережани] / М. Петрушенко // Урядовий кур’єр. — 2013. — 6 черв. — С. 4 : 
фотогр.  

 

767. Символ ювілею [Текст] // Сільські вісті. — 2013. — 11 черв. — С. 1 : фотогр.  
Про Всеукраїнський відкритий конкурс на найкращий ескіз логотипа з відзначення 200-річчя 
від дня народженя Т. Г. Шевченка. Найкращою визнано роботу викладача Бережанської 
художньої школи Олега Шупляка.  

 

768. Тютюнник, Є. Яблуко в камуфляжі [Текст] / Є. Тютюнник // Урядовий 
кур’єр. — 2013. — 19 лип. – С. 16. 
Виставка творів художника, викладача Бережанської художньої школи Олега Шупляка 
в м. Чернігові. 

 

769. Фаліон, Н. Наталя Фаліон: «На чужому лісапєті далеко не заїдеш!» 
[Текст] : [ інтерв’ю з директором Скала-Подільської музичної школи, керівником 
театру пісні «Забава» Наталією Фаліон] / запитувала І. Мадзій // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 6 лют. — С. 11 : фотогр. — ( Буває ж!).  
Про пісню «Лісапєт» та неймовірну кількість коментарів щодо неї. Керівник гурту 
полілилася думками з цього приводу.  

 

770. Шот, М. «Лісапетний батальйон» подарує храмам мільйон гривень 
[Текст] : колектив став переможцем п’ятого сезону телешоу «Україна має 
талант»/ М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 8 черв. — С. 16 : фотогр.  
Про Наталію Фаліон — директора Скала-Подільської музичної школи, керівника гуртів «Бабине 
літо» й «Забава», її творчість та перемогу колективу в телешоу «Україна має талант».  

 

771. Штокало-Пархомчук, Я. Наймиліші квіточки — то внучки [Текст] / 
Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2013. — 22 трав. — С. 6. — (Роки 
і долі).  
Про заслуженого працівника культури України, викладача Козівської музичної школи, 
керівника народних колективів у селах Козівці, Вибудові, Олесині, аматорського народного 
хору «Червона калина», лауреата багатьох конкурсів Зеновія Гнатейка.  
_______________ 

Див. також № 995, 1009, 1010, 1207 
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Виставки, пленери  
Виставковий зал обласної організації  

Національної спілки художників України 
772. Пшоняк, І. «Тернопільську палітру» відкрили у Артгалереї [Текст] / 

І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2013. — 28 серп. — С. 13 : фотогр.  
До Дня Незалежності України та Дня міста Тернополя в Артгалереї обласної організації 
Національної спілки художників України відкрито виставку «Тернопільська палітра».  

 

Державний архів Тернопільської області 
773. Буряк, І. Творча імпреза Ярослава Омеляна [Текст] / І. Буряк // 

Свобода. — 2013. — 29 трав. — С. 12 : фотогр. — (У світі прекрасного).  
У ДАТО відкрито виставку відомого майстра графіки, заслуженого художника України 
Ярослава Омеляна, творчий доробок якого нині становить понад 500 екслібрисів.  
 

774. Вандзеляк, Г. В обласному архіві представлено ікони Володимира Шерстія 
[Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 8 трав. — С. 12 : фотогр. — 
(Виставка). 
Напередодні Великодня в ДАТО відкрили виставку ікон «Озветься дерево любов’ю до 
Христа» майстра народного іконопису з Чорткова Володимира Шерстія.  
 

775. Вандзеляк, Г. «Мій шлях додому заснував спориш» [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2013. — 13 верес. — С. 1 : фотогр. — (Виставка пам’яті). 
Під такою назвою в ДАТО відкрито виставку, приурочену річниці переселення лемків.  
 

776. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий — травень 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 3. — С. 152—159 : фотогр. — ( Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, 
імена). — Зі змісту: [16 березня на відзначення 65-ліття від дня народження 
поета, громадського діяча Михайла Левицького в Державному архіві 
Тернопільської області відкрито виставку «Ще б зронити на рідну ниву хоч 
пір’ їну свого крила…»].  

 

777. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] [травень — серпень 
2013р.] /підгот. : Є. Безкоровайний та [ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 4. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, 
імена). — Зі змісту: [24 травня в Державному архіві відкрито виставку 
графічних робіт заслуженого художника України Ярослава Омеляна та 
книжкових видань, що він оформив]. 

 

778. Золотнюк, А. І панщини не стало [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 10 трав. — С. 3 : фотогр. — (Вісті з архіву).  
У ДАТО підготували виставку «Весна народів» до 165-ї річниці скасування панщини 
в Галичині.  
 

779. Лівінський, О. Михайлові Левицькому — 65! [Текст] / О. Лівінський; 
фотогр. І. Крочака // Тернопіль вечірній. —2013. — 20 берез. — С. 3.  
У ДАТО діє виставка, присвячена життєвому і творчому шляху поета, перекладача та 
громадського діяча Михайла Левицького, якому нещодавно виповнилося 65 років. 
 

780. Маркевич, Т. Жив Україною [Текст] / Т. Маркевич // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 27 листоп. — С. 6. — (Імена).  
З нагоди 135-ї річниці від дня народження відомого українського та болгарського скульптора 
Михайла Паращука в ДАТО представили виставку «Я жив тобою, Україно…». 
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781. Пшоняк, І. Виставка присвячена Великому Кобзарю [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. —2013. — 13 берез. — С. 2.  
У ДАТО відкрили виставку з промовистою назвою «Учи неложними устами сказати правду», 
присвячену 199-й річниці від дня народження Т. Г. Шевченка. 
 

782. Хміляр, Л. Про Армію нескорених — у світлинах і документах [Текст] / 
Л. Хміляр ; фотогр. І. Крочака // Свобода. — 2013. — 18 жовт. — С. 3 : фотогр. — 
(Відлуння свята).  
У Державному архіві Тернопільської області відкрили фотодокументальну виставку «За свій 
рідний край, за козацький звичай…», присвячену 71 річниці створення УПА.  
 

783. Шот, М. Про «Весну народів» розповідають документи / [Текст] М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2013. — 12 черв. — С. 20. 
Документальна виставка до 165-річчя скасування панщини в Галичині. 
_______________ 

Див. також № 66, 282, 481 
 

Мистецька галерея «Бункермуз» 
784. Брик, А. Вітрила часу [Текст] : на виставці відомого художника у Терно-

полі можна віднайти коди української історії / А. Брик // Наш день. — 2013. — 
27 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Життя).  
В оновленій галереї «Бункермуз» відкрито ювілейну виставку одного з найвідоміших 
українських живописців Дмитра Стецька. Всього для виставки з символічною назвою 
«Вітрила часу» художник відібрав двадцять полотен.  
 

785. Золотнюк, А. Часопростір Дмитра Стецька [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 6 груд. — С. 5 : фотогр. — (Репрезентації).  
Проект художника-одинака, кодувальника простору та часу, постмодерніста Дмитра Стецька 
«Вітрила часу» представили на відкритті оновленої галереї «Бункермуз» у Тернополі. 
 

786. Попович, Ж. У «Бункермузі» Дмитро Стецько розвернув «Вітрила 
часу»[Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 27 листоп. — С. 4 : фотогр.  
В оновленій арт-галереї «Бункермуз» уперше в Тернополі відбулося відкриття першої 
персональної виставки відомого художника Дмитра Стецька. 
 

787. Чайківська, Я. «Бункермуз» ставить високу планку для митців [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 4 груд. — С. 7 : фотогр.  
Про персональну експозицію картин постмодерного живописця Дмитра Стецька в «Бункер-
музі». До 70-річчя від дня народження митця. 
 

Інші виставки 
788. Брега, В. Підтримуємо культурні традиції [Текст] / В. Брега // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 31 трав. — С. 6 : фотогр. — (Виставки).  
У Вишнівецькому палаці відбулося відкриття виставки творів художників династії 
Присяжнюків — Андрія, Вікторії та їх дочки Олі.  
 

789. Брегін, О. «Музика кольору» «звучить» у Збаражі [Текст] / О. Брегін // 
Вільне життя плюс. —2013.— 6 груд. — С. 8. — (Експозиції).  
У виставковій залі Збаразького замку Національного заповідника «Замки Тернопілля» діє 
виставка «Музика кольору» художника Георгія Косміаді.  
 

790. Будар, Т. Ілюстрації до казок Богдана Лепкого — в подарунок музею 
[Текст] / Т. Будар // Свобода. — 2013. — 1 берез. — С. 8 : фотогр. — (Виставка).  
У залі державного історико-архітектурного заповідника в Бережанах відкрили виставку 
ілюстрацій до книжки «Казки Богдана Лепкого» талановитої художниці з Тернополя 
Наталії Собкович.  
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791. Бурма, В. Чортків: весняна повінь світлопису [Текст] / В. Бурма // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 13 берез. — С. 9 : фотогр. — (Фоторепортаж). 
Уже втретє чортківські фотомитці запрошують на вернісаж у районний будинок культури. 
Цьогоріч ексонувалося 160 робіт 58 авторів.  
 

792. Виставка однієї картини у Бережанах [Текст] // Культура і життя. — 
2013. — 22 листоп. — С. 2.  
Про полотно «Сталінград» — роботу члена Національної спілки художників України, 
відомого майстра картин з подвійним змістом, бережанця Олега Шупляка.  
 

793. Гадомська, Л. Юні таланти подарували естетичне задоволення [Текст] / 
Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 17 квіт. — С. 6 : фотогр.  
Про загальноміську виставку дитячої творчості «Знай і люби свій рідний край».  
 

794. Густенко, О. У Збаразькому замку презентували твори сучасника 
Пінзеля — Антона Осинського [Текст] / О. Густенко // Номер один. — 2013. — 
17 квіт. — С. 2 : фотогр.  
 

795. Кибалюк, М. У Вишнівецькому палаці — дитячі малюнки [Текст] / 
М. Кибалюк // Свобода. — 2013. — 14 черв. — С. 3 : фотогр.  
Про виставку-конкурс дитячого малюнка «Великдень» у Вишнівецькому палаці. Протягом 
двох тижнів відвідувачі палацу мали змогу побачити та оцінити дитячі малюнки на 
великодню тематику.  
 

796. Лінчевська, С. «Я люблю у Чорткові думать..?» [Текст] / С. Лінчевська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 6 лют. — С. 9 : фотогр.  
Про нову виставку фоторобіт Ореста Лижечки «Наш Чортків».  
 

797. Осадчук, Л. Західноукраїнські художники малюватимуть красу Бережансь-
кого Опілля і лірників [Текст] / Л. Осадчук // День. — 2013. — 30 трав. — С. 11.  
Пленер майстрів пензля із Західної України на теми «Лірники та лірництво» та «Село Жуків 
сам Бог намалював» розпочався у селі Жукові Бережанського району.  
 

798. Постолан, О. Українські художники неохоче малюють ліру [Текст] : 
[інтерв’ю з Оксаною Постолан] / О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 
2013. — 19 — 25 черв. — С. 3 : фотогр.  
У селі Жуків Бережанського району вперше в Україні відбувся пленер 12-ти художників із 
Західної України, присвячений лірі — стародавньому музичному інструменту. За два тижні 
було намальовано понад 120 картин на теми «Лірники та лірництво» та «Жуків сам Бог 
намалював».  
 

799. Пшоняк, І. В Арт-Галереї відкрили Великодню виставку [Текст] / І. Пшо-
няк // Тернопіль вечірній. — 2013. — 24 квіт. — С. 7 : фотогр. 
Про відкриття 11-ї традиційної Всеукраїнської виставки образотворчого мистецтва «Світ 
Божий, як Великдень».  
 

800. Пшоняк, І. Життєвий шлях Івана Марчука у світлинах [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2013. — 26 черв. — С. 6 : фотогр. — 
(Особистості).  
Про новий фотоальбом «Я — серед вас…», його презентацію та виставку світлин із 
зображенням Івана Марчука  
 

801. Пшоняк, І. Палац кіно заквітчали фіалками [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 28 серп. — С. 9 : фотогр. кол.  
Про виставку фіалок клубу «Сенполія-Захід» у «Палаці кіно».  
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802. Садовська, Г. «Стрітення у Тернополі» [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 22 лют. — С. 1 : фотогр. — (Вернісаж).  
Так назвав нову виставку своїх картин у магазині-салоні «Джура» заслужений художник 
України, лауреат премії ім. М. Бойчука Богдан Ткачик. 
 

803. Свято прикрасили фіалками [Текст] / підгот. Ю. Тимків // Наш день. — 
2013. — 28 серп. — С. 8 : фотогр. — (Музи вселяють надію).  
Вестибюль «Палацу кіно» на кілька днів перетворився на справжнє царство квітів. Кілька 
сотень фіалок презентували на виставці представники клубу «Сенполія-Захід».  

 

804. Серемуля, Т. Служив людям, а не владі [Текст] / Т. Серемуля // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 20 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Син скалатської землі).  
Під час святкування 500-річного ювілею Скалата в одній із старовинних оборонних веж 
місцевого замку відбулося відкриття виставки відомого художника Василя Купецького.  

 

805. Станкевич, О. Дорога додому [Текст] / О. Станкевич, В. Чайка // Культура 
і життя. — 2013. — 11 січ. — С. 8 : фотогр.  
Саме таку назву має виїзна виставка художніх робіт мисткині Аркадії Оленської-Петришин, 
яку експонує Національний заповідник «Замки Тернопілля» у музеї Національного 
університету «Острозька академія».  
 

806. Шот, М. Гарна, святкова, весела, мов Великдень [Текст] : Всеукраїнську 
виставку декоративно-ужиткового мистецтва в Тернополі приурочили до 
великого християнського свята / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 27 квіт. — 
С. 7 : фотогр.  
«Світ Божий, як Великдень» — таку назву мала виставка декоративно-ужиткового мистецтва 
в Тернополі. З усіх куточків країни привезли понад 220 робіт.  
 

807. Шот, М. Малювали художники лірників [Текст] / М. Шот // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 19 лип. — С. 8 : фотогр. — (Захоплення).  
Про Мирона Постолана із с. Жукова Бережанського району, який організував мистецький 
пленер, присвячений темі лірників.  

 

808. Шот, М. Пише ікони тільки для молитви [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2013. — 22 берез.— С. 9 : фотогр.  
Михайло Кіцак відкрив у рідному Тернополі персональну виставку образів.  
 

809. Шот, М. Що створили діти для Бога [Текст] : у Тернополі різдвяної пори 
діє міжнародна пересувна виставка творів юних художників./ М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2013. — 4 січ. — С. 5 : фотогр. 

 

810. Штокало-Пархомчук, Я. Завітала Бона до замку Синявських [Текст] / 
Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2013. — 15 трав. — С. 7. — 
(Виставки).  
Про картини художниць із Кременецької «Палітри», що представлені на виставці 
в Бережанському державному історико-архітектурному заповіднику. 
 

811. Я — серед вас [Текст] // Голос України. — 2013. — 27 черв. — С. 24 : 
фотогр. — (Виставка).  
У Тернополі презентували видання і фотовиставку, присвячену Івану Марчуку. До альбому 
за назвою «Я — серед вас…» увійшло близько 400 світлин художника.  
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Виставка українського скульптора XVIII століття  
І.-Г. Пінзеля в Луврі (Париж, Франція) 

812. Ванат, І. Іоанн Пінзель. «Взяття Лувру» відбулося! [Текст] : світлої пам’яті 
Бориса Возницького присвячується / І. Ванат //Вільне життя плюс. — 2013. — 
13 берез. — С. 7 : фотогр. — (Світ мистецтва).  
Автор статті гордо заявляє, що паризький дебют Пінзеля вдався на славу, і що українська 
мистецька акція матиме тріумфальне продовження в інших музеях світу, оскільки такі твори 
не можуть не вражати.  
 

813. Вдовиченко, Г. Пінзель — у торгово-розважальному центрі [Текст] : терно-
пільські скульптури Пінзеля після Лувру хочуть виставити біля прилавків, а по-
тім — у музеї / Г. Вдовиченко // Високий замок. — 2013. — 23 квіт. — С. 1, 5 : фотогр.  
Цю шокуючу новину й обговорює авторка статті. 
  

814. Віконська, І. Відлуння Пінзеля [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 7 черв. — С. 2. — (Коротко).  
Виставка робіт цього скульптора стала для французів відкриттям, — про це розповів голова 
відділу скульптури в Луврі Гілем Шерф.  
 

815. Гутик, О. Скульптури Пінзеля зробили «зупинку» у торговому центрі — 
і повернулись у музей [Текст] / О. Гутик // Високий замок. — 2013. —9—
15 трав. — С. 3 : фотогр. 
Нещодавня презентація скульптур у торговому центрі «Подоляни» неабияк обурила 
громадськість і депутатський корпус. 
  

816. Левицька, Л. Чи місце Пінзелю серед бутиків і пивнушок? [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2013. — 30 квіт. — С. 10 : фотогр.— (Скандал).  
Коментарі та занепокоєння фахівців, депутатів, жителів обласного центру з приводу 
організації виставки скульптур Пінзеля у приватній арт-галереї торговельно-розважального 
центру «Подоляни».  
 

817. Лучка, Д. Лариса Разінкова-Возницька: «Роботи Пінзеля з «Подолян» 
треба негайно забрати, інакше вони там пропадуть» [Текст] / Д. Лучка // Нова 
Тернопільська газета. — 2013. — 1 — 15 трав. — С. 2 : фотогр.  
Висновки експерта Міністерства культури України про грубі порушення умов зберігання 
робіт І.-Г. Пінзеля на території ТРЦ «Подоляни» та звернення народного депутата Олексія 
Кайди до правових органів.  

 

818. Лучка, Д. Пінзель біля… пива?! [Текст] / Д. Лучка. // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 24 — 30 квіт. — С. 1, 9 : фотогр. 
Обговорюється ідея зробити виставку робіт Пінзеля в ТРЦ «Подоляни». На це запитання 
відповідає бізнесмен Тарас Демкура та заступник голови облдержадміністрації Петро Гоч.  
 

819. Мельник, О. Пінзель повернувся додому [Текст] : дерев’яним скульптурам 
майстра, які вразили Європу, потрібні достойні умови зберігання в Україні / 
О. Мельник // Урядовий кур’єр. — 2013. — 15 берез. — С. 5 : фотогр.  
Про збереження унікальної творчої спадщини майстра та негайну реставрацію великих робіт. 
Згадуються також роботи Пінзеля з Тернополя.  
 

820. Мичко, С. Політчинник для Пінзеля [Текст] : мистецтвознавці називають 
незаконною виставку робіт знаменитого скульптора [ТРЦ «Подоляни»] в Терно-
полі / С. Мичко // Україна молода. — 2013. — 30 квіт. — С. 3. — (Скандал).  
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821. Пінзель повернувся [Текст] : скульптури «українського Мікеланджело» 
проходять у Львові процедуру розмитнення //Україна молода. — 2013. — 
13 берез. — С. 12 : фотогр. — (Арт-місія).  
До України повернулися 27 скульптур І.-Г. Пінзеля, які побували на першій «персональній» 
для України мистецькій виставці в Луврі. 10 скульптур належать музеям Тернопільщини.  
 

822. Попович, Ж. Святі Пінзеля вже в Тернополі [Текст] / Попович // Номер 
один. — 2013. — 20 берез. — С. 3.  
Всі дев’ять робіт «галицького Мікеланджело» повернулись у музеї Тернополя — 
краєзнавчий та художній.  
 

823. Томчишин, Ю. Знамениту скульптуру святого Онуфрія таки покажуть 
Європі [Текст] / Ю. Томчишин // Місто. — 2013. — 13 лют. — С. 1, 12 : фотогр.  
Громада села Рукомиш погодилась принести скульптуру святого Онуфрія зі схованки 
і встановити в церкві для зйомок фільму «Таїна Пінзеля. Від Бучача до Лувру». Ідея 
створення фільму належить тернопільському підприємцю та меценату Тарасу Демкурі.  
 

824. Федорців, Н. Роботи Пінзеля уже вдома [Текст] / Н. Федорців // Експрес. — 
2013. — 4 — 11 квіт. — Тернопільські новини. — С. 14.  
Усі дев’ять робіт видатного скульптора І.-Г. Пінзеля, які відібрали для виставки 
у французькому Луврі, повернули на Тернопілля цілими й неушкодженими.  

 
 

825. Шмига, Я. Завдяки Пінзелю бучачани побували у Парижі [Текст] / 
Я. Шмига // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 13 — 19 берез. — С. 9 : фотогр.  
Бучацька делегація на чолі з головою райради та меценатами, які опікувалися долею робіт 
Пінзеля, побували у столиці Франції. Їх враження та налагодження нових культурних 
відносин.  

 

Всеукраїнський живописний пленер «StareHove місто» 
826. Брик, А. Княже містечко на Тернопільщині може стати Меккою для 

художників [Текст] /А. Брик // Наш день. — 2013. — 10 лип. — С. 13 : фотогр.  
Наприкінці червня Теребовлю знову заполонили люди з мольбертами. Тут відбувся 
живописний пленер «StareHove місто», на яке запросили титулованих майстрів пензля зі всієї 
України.  
 

827. Луків, Н. Живописців надихали скарби Теребовлі [Текст] / Н. Луків // 
Свобода. — 2013. — 10 лип. — С. 12 : фотогр. — (Мистецький вернісаж). 
Про II Всеукраїнський живописний пленер «StareHove місто». Титуловані художники сім 
днів змальовували найкрасивіші пейзажі міста.  

 

Всеукраїнський скульптурний пленер «Камінь. Алегорія» 
828. Гугушвілі, Т. «Камінь. Алегорія» [Текст] : у Тернополі з’явилося 12 нових 

скульптур] / Т. Гугушвілі // День. — 2013. — 6 серп. — С. 2 : фотогр.  
 

829. Красновська, О. Емоції у камені [Текст] / О. Красновська //Експрес. — 
2013. — 8 — 15 серп. — Тернопільські новини. — С. 12 : фотогр.  
12 неймовірних скульптур, які виготовили 12 митців з усієї України, прикрасили наше місто. 
Вони стануть цілісним ансамблем образів, які дадуть тернополянам привід для роздумів, 
будуть надихати на творчість та милуватимуть око. 
  

830. Красуляк, І. Парк прикрасять пленеристи [Текст] / І. Красуляк // Експрес. — 
2013. — 26 — 28 лип. — С.19.  
З 22 липня до 1 серпня у Тернополі триватиме всеукраїнський скульптурний пленер «Камінь. 
Алегорія», приурочений до Дня міста. В рамках пленеру 12 скульпторів з усієї України 
виготовлять для міста 12 дивовижних скульптур. Вони будуть розміщені в парку «Топільче».  
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831. Лінчевська, С. Тернопіль прикрасять нові скульптури [Текст] / 
С. Лінчевська // Вільне життя плюс. — 2013. — 26 лип. — С. 3. — (Час місцевий).  
У Тернополі розпочав роботу Всеукраїнський скульптурний пленер «Камінь. Алегорія», 
приурочений до Дня міста. 
 

832. Мичко, С. Кам’яна краса [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 2013. — 
25 лип. — С. 13. 
Про відкриття Всеукраїнського скульптурного пленеру «Камінь. Алегорія» у м. Тернополі. 
 

833. Попович, Ж. У парку «Топільче» постануть алегоричний Шевченко та 
закодована в камені музика [Текст] / Ж. Попович // Номер один. —2013. — 
31 лип. — С. 3 : фотогр.  
Рівно тиждень тривав пленер скульпторів у Тернополі (23—30 липня). За цей час майстри 
виготовили з каменю понад 10 авторських творів. Ініціатором такої ідеї був начальник 
управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Олександр Смик.  

 

834. Скульптури стоятимуть у Тернополі 300 років [Текст] Свобода. — 2013. — 
7 серп. — С. 12 : фотогр. — («Камінь. Алегорія»). 
Всеукраїнський скульптурний пленер «Камінь. Алегорія» провели для того, щоби 
залишилось щось на майбутнє і це могли бачити наступні покоління.  
 

835. Тимків, Ю. Тернопіль прикрасять алегорії в камені [Текст] / Ю. Тимків // 
Наш день. — 2013. — 31 лип. — С. 4 : фотогр.  
Скульптурний пленер йде до завершення. Тож незабаром наше місто прикрасять дванадцять 
чудових скульптур, які змушуватимуть замислитися над життям і просто милуватимуть око.  

 

836. Чайківська, Я. Відкрили алею скульптур [Текст] / Я. Чайківська ; фотогр. 
І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2013. — 28 серп. — С. 2.  
У м. Тернополі відбувся скульптурний пленер «Камінь. Алегорія», завдяки якому місто 
збагатилося унікальними мистецькими витворами. 
 

837. Чайківська, Я. Мавки, кобзарі, людські чесноти зафіксовані у камені 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 31 лип. — С. 7 : фотогр.  
Про скульптурний пленер у Тернополі.  

 

838. Юхим, О. Алегорія каменю у реаліях сучасності / О. Юхим // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 31 лип. — С. 9 : фотогр. — (Музи вселяють надію).  
Один із майданчиків у тернопільському гідропарку правив майстернею просто неба для 
двадцяти відомих українських скульпторів. У результаті спільної роботи митців Тернопіль 
отримав витвори мистецтва, що милуватимуть око не одного покоління.  
 

Фестивалі, конкурси, масові свята  

Відкритий Європейський фестиваль-конкурс духовної пісні  
«Я там, де є благословення» 

839. Вандзеляк, Г. Фестиваль духовної пісні зібрав понад тисячу учасників 
з України та з-за кордону [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 24 квіт. — С. 2. 
Про закриття європейського міжконфесійного фестивалю-конкурсу духовної пісні «Я там, де 
є благословення», його переможців, грандіозний гала-концерт у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
 

840. Гран-прі фестивалю духовної пісні повезли у Кривий Ріг [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2013. — 24—30 квіт. — С. 3 : фотогр.  
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841. Золотнюк, А. Славили Бога у пісні [Текст] / А. Золотнюк; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 24 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Єднання душ). 
Більше тисячі учасників із Польщі, Чехії, Болгарії, Румунії, Молдови, Грузії, Нігерії та різних 
міст України взяли участь у Третьому відкритому европейському міжконфесійному 
фестивалі-конкурсі «Я там, де є благословення».  
 

842. Лінчевська, С. Духовна пісня об’єднає всі конфесії [Текст] / С. Лінчевська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 5 квіт. 
Про учасників та програму відкритого європейського міжконфесійного фестивалю-конкурсу 
духовної пісні «Я там, де є благословення» у м. Тернополі. 
 

843. Чайківська, Я. Духовні пісні викликали у тернополян замилування 
і сльози [Текст] / Я. Чайківська; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 
24 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Фестивалі).  
Про закриття фестивалю «Я там, де є благословення» та грандіозний гала-концерт у ПК 
«Березіль» ім. Леся Курбаса.  

 

844. Чайківська, Я. Фестиваль духовної пісні об’єднає понад 1000 учасників 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 27 берез. — С. 6 : фотогр. — 
(Арт). 
Начальник міського управління культури і мистецтв Олександр Смик про ІІІ Відкритий 
європейський міжконфесійний фестиваль-конкурс духовної пісні «Я там, де є благо-
словення», що пройде в Тернополі з 18 до 21 квітня.  

 

Всеукраїнський книжковий фестиваль «Джура-фест» 
845. Будар, Т. Срібні струни його душі [Текст] / Т. Будар // Свобода. — 2013. — 

17 квіт. — С. 12 : фотогр. — (Мистецька палітра).  
Краєзнавець Богдан Тихий представив свій новий творчий доробок — збірник віршів, 
перекладів, пісень і фольклорних записів під назвою «Срібні струни душі».  

 

846. Ванчура, В. «Джура-фест — 2013» запрошує на Свято книги [Текст] : [ ін-
терв’ю з директором тернопільського видавництва «Джура» Василем Ванчурою] / 
спілкувалася Я. Чайківська; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2013. — 
3 квіт. — С. 7 : фотогр.  
Повідомлення про дату проведення фестивалю, видавництва, які будуть представлені на 
ньому, зустрічі з письменниками. Подяка завідувачам книгозбірень міста, директорам трьох 
обласних бібліотек за бажання сприяти поширенню друкованого слова.  

 

847. Віконська, І. За книжками на «Джура-фест — 2013» [Текст] / І. Віконська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 1. — (Гайда!).  
Коротке повідомлення про четвертий Всеукраїнський фестиваль української книги «Джура-
фест — 2013», представлені видавництва та заходи, які відбудуться на ньому.  

 

848. Данилевич, А. Тернопіль чекає на фестиваль української книги [Текст] / 
А. Данилевич // Свобода. — 2013. — 19 квіт. — С. 8. — (Не пропустіть!)  
З ініціативи тернопільського видавництва «Джура» вже чотири роки поспіль проводять 
книжковий фестиваль, який набув статус всеукраїнського. Головне дійство цьогоріч 
відбудеться у приміщенні «Українського дому «Перемога». У програмі — цікаві літературні 
зустрічі, презентації, афтограф-сесії, майстер-класи, в т.ч. у бібліотеках.  

 

849. Золотнюк, А. Читати, слухати, співати [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 1 трав. — С. 6. — (Фестивалі).  
Про різноманіття представлених видань на «Джура-фесті — 2013» та супутні заходи 
фестивалю.  
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850. Левицька, Л. Перепусткою на книжковий фестиваль були вербові гілочки 
[Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 2013. — 27 квіт. — С. 8 : фотогр.  
Про книжковий фестиваль «Джура-фест», його відкриття, запрошені видавництва та 
уподобання відвідувачів. 
 

851. Мичко, С. Фест від «Джури» [Текст] : у Тернополі проходитиме 
Всеукраїнський фестиваль української книги / C. Мичко // Україна молода. — 
2013. — 24 квіт. — С. 12. — (Напередодні).  
Центром проведення фестивалю стане Український дім «Перемога», де 35 видавництв із 
різних регіонів України представлятимуть свою продукцію.  
 

852. Пшоняк, І. Роман Лубківський зустрівся із творчою елітою Тернополя 
[Текст] / І. Пшоняк; фотогр. авт. //Тернопіль вечірній. — 2013. — 30 квіт. — С. 4 : 
фотогр.  
У рамках фестивалю «Джура-фест» в обласному краєзнавчому музеї відбулася зустріч 
тернопільської культурної еліти з відомим письменником, поетом, перекладачем Романом 
Лубківським.  
 

853. Романенко, Л. За книжками — на «Джура — фест» [Текст] / Л. Рома-
ненко // Нова Тернопільська газета. — 2013. —24 — 30 квіт. — С. 9 : фотогр.  
Про програму четвертого Всеукраїнського фестивалю української книжки «Джура-фест — 
2013». У всіх бібліотеках міста будуть відбуватися зустрічі з письменниками та презентації 
книг.  
 

854. Цебрій, Є. На «Джура-фест» їдуть 33 видавництва [Текст] / Є. Цебрій // 20 
хвилин. — 2013. — 24 — 25 квіт. — С. [4] : фотогр.  
Директор фестивалю «Джура-фест — 2013» Василь Ванчура про фестиваль, зустрічі 
з письменниками та премії за найкращі книги.  
 

855. Чайківська, Я. Видавці відфестивалили на «Джура-фесті — 2013» [Текст] / 
Я. Чайківська //Тернопіль вечірній. — 2013. — 30 квіт. — С. 4 : фотогр. — (Фестивалі).  
Про те, як проходив кожен день фестивалю.  
 

856. Юхно-Лучка, М. «Джура-фест» : у фаворі — дитяча книжка [Текст] / 
М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 1 — 15 трав. — С. 9 : 
фотогр.  
Про інтерес читача до сучасної української книги висловлюють гості фестивалю та попит 
відвідувачів на дитячі видання.  
_______________ 

Див. також № 237 
 

Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» 
857. Вербіцький, А. До «Лемківської ватри» [Текст] / А. Вербіцький // 

Свобода. — 2013. — 26 лип. — С. 1. — (Наші фестивалі).  
Голова Монастириської районної державної адміністрації Іван Білик про цьогорічну 
програму та покращені умови проведення XV Всеукраїнського фестивалю лемківської 
культури «Дзвони Лемківщини».  

 

858. Вербіцький, А. На Монастирищині відлунали «Дзвони Лемківщини» 
[Текст] / А. Вербіцький // Свобода. —2013. — 7 серп. — С. 1, 3 : фотогр. — (Свято).  
Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини» є наймасовішою культурною подією на 
Тернопіллі. Цьоріч на нього прибули лемки з багатьох куточків України та світу. Окрім ледь 
не сотні мистецьких колективів, свою майстерність показали і кулінари, які приготували 
багато автентичних страв.  
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859. Воронович, З. Місце для намету займали за кілька днів до фестивалю 
[Текст] / З. Воронович // Високий замок. — 2013. — 9 — 11 серп. — С. 4 : фотогр.  
Щороку на початку серпня Монастириська перетворюється на лемківську столицю. Цього 
року сюди приїхала рекордна кількість відвідувачів. Насиченою була й програма фестивалю.  
 

860. Вперше три колективи, якими керує один чоловік, вийшли до фіналу 
«Дзвонів Лемківщини» [Текст] // Свобода.— 2013. — 14 серп. — С.12 : фотогр. — 
(Приємно повідомити).  
Йдеться про переможця обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів, 
зразковий аматорський художній фольклорно-обрядовий гурт «Ходаки» з Малого 
Ходачкова, а також жіночий вокальний ансамбль «Романчани» та дитячий художній 
фольклорно-обрядовий гурт «Романівський обертас» із Романівки Тернопільського району. 
Всіма цими колективами керує заслужений працівник культури, відмінник освіти України 
Михайло Полюга.  
 

861. Герасимів, З. У «Дзвони Лемківщини» били понад 30 тисяч лемків [Текст] / 
З. Герасимів // Номер один. — 2014. — 7 серп. — С. 2 : фотогр.  
Традиційно протягом двох фестивальних днів на великій сцені «Ватри» виступлять 
колективи з різних куточків України та з-за кордону, які прославлятимуть Лемківщину, її 
культуру, традиції. Для найменших учасників фестивалю влаштували «Лемківську 
ватрочку».  

 

862. Данилків, І. У лемківському «Єрусалимі» знову палала ватра // Наш 
день. — 2013. — 7 серп. — С. 1, 20 : фотогр.  
Так називають містечко Монастириська на Тернопіллі, куди щороку приїжджають лемки, 
щоб помолитися разом, заспівати пісень, помріяти про майбутнє і згадати про минуле. 
Збирає їх усіх фестиваль «Дзвони Лемківщини». Цьогоріч уже в 15-й раз.  

 

863. Ковальчук, О. Добре, що серед нас є талановиті люди, які відроджують 
традиції! [Текст] / О. Ковальчук // 20 хвилин. — 2013. — 14 — 15 серп. — С. [7] : 
фотогр. 
Тернополянку Оксану Ковальчук вразили виступи трьох гуртів під керівництвом 
заслуженого працівника культури України Михайла Полюги на Всеукраїнському фестивалі 
«Дзвони Лемківщини».  
 

864. Красновська, Л. Після втрати дому — 69 років у сльозах [Текст] : 
фестиваль «Дзвони Лемківщини» зібрав у 15-ту річницю аж 30 тисяч гостей! 
Серед них були лемки не лише з України, а й США, Росії та Словаччини. Концерт 
у перший день свята тривав до глибокої ночі. Адже всі приїхали у Монастириську 
себе показати та інших подивитися / Л. Красновська // RIA плюс. — 2013. — 
7 серп. — С. 1, 3 : фотогр. 

  

865. Курій, Н. «Дзвони Лемківщини»: із журбою радість обнялися [Текст] / 
Н. Курій // Свобода. — 2013. — 9 серп. — С. 3 : фотогр. — (Відгомін свята).  
Уже 15 років поспіль у перші серпневі вихідні дні на Всеукраїнський фестиваль «Дзвони 
Лемківщини» з’ їжджаються лемки зі всього світу.  
 

866. Лучка, Д. Уп’ятнадцяте «Дзвони Лемківщини» просили до святкової 
гостини! [Текст] / Д. Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 7 — 
13 серп. — С. 10 : фотогр.  
Про одну з найбільш масових культурних подій Тернопільщини — XV Всеукраїнський 
фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини».  
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867. Ніженко, Г. Готуємось до фестивалю [Текст] / Г. Ніженко // Cвобода. — 
2013. — 17 лип. — С. 2.— (Добрі вісті).  
Про приготування до проведення XV Всеукраїнського фестивалю лемківської культури 
«Дзвони Лемківщини».  

 

868. Осадчук, Л. «Дзвони Лемківщини» знову кличуть на фестиваль [Текст] / 
Л. Осадчук // День. — 2013. — 31 лип. — С. 2 : фотогр. 
На Всеукраїнському фестивалі «Дзвони Лемківщини» виступатимуть майже сто мистецьких 
колективів і виконавців з України, Польщі, Словаччини, Канади. Чимало буде й дитячих 
колективів.  

 

869. Романенко, Л. Три колективи Михайла Полюги — на одній сцені! [Текст] / 
Л. Романенко // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 14—20 серп. — С. 3 : 
фотогр. — (Культурні новини).  
Для заслуженого працівника культури України Михайла Полюги 4 серпня стало історичною 
датою. На завершення другого фестивального дня XV Всеукраїнського фестивалю «Дзвони 
Лемківщини» виступили відразу три колективи, художнім керівником яких він є.  

 

870. Романенко, Л. «Я собі заспівам на високій горі!..» [Текст] : 3—4 серпня XV 
Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини» / Л. Романенко // Нова 
Тернопільська газета. — 2013. — 31 лип.—6 серп. — С. 3 : фотогр.  
 

871. Фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» [Текст] // 
Культура і життя. — 2013. — 2 серп. — С. 2.  
 

872. Чайківська, Я. На лемківську ватру приїхало понад 30 тисяч гостей 
[Текст] / Я. Чайківська; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2013. — 
7 серп. — С. 7 : фотогр.  
Авторка статті знайомить із найколоритнішими учасниками цьогорічної ватри.  
 

873. Шот, М. На кармеші завжди палатиме ватра [Текст] : на Тернопіллі 
уп’ятнадцяте зорганізували найбільший у світі фестиваль лемківської культури / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 8 серп. — С. 10.  
Про хід дводенного Всеукраїнського фестивалю «Дзвони Лемківщини», де понад сто 
професійних та аматорських колективів і окремих виконавців популяризували лемківську 
культуру. Різноманітною була й лемківська кухня.  

 

Всеукраїнський фестиваль сільської молоді 
«Купальська феєрія» 

874. Балик, В. У Чагарях відгуляли купальський фестиваль [Текст] / 
В. Балик // Номер один. — 2013. — 10 лип. — С. 2 : фотогр.  
У ніч із 6 на 7 липня в селі Чагарі Гусятинського району відбувся V Всеукраїнський 
фестиваль сільської молоді «Купальська феєрія».  

 

875. Вербіцький, А. «Купальська феєрія» у Чагарях — свято чудес та 
несподіванок [Текст] : V Всеукраїнський фестиваль сільської молоді «Купальська 
феєрія» зібрав на Тернопільщині, у селі Чагарі, учасників та гостей з різних 
куточків України //Свобода. — 2013. — С. 3 : фотогр. — (Фестивалі).  

 

876. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] [травень — серпень 
2013 р.] /підгот. : Є. Безкоровайний та [ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 4. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — 
Зі змісту: [6 липня у селі Чагарі Гусятинського району відбувся V Всеукраїнський 
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фестиваль сільської молоді «Купальська феєрія». Для місцевих жителів він 
завершився приємною несподіванкою: уродженець села, ініціатор дійства 
Михайло Мацієвський та голова Тернопільської ОДА Валентин Хоптян 
пообіцяли відкрити у Чагарях школу-філармонію]. 

 

877. Завітайте на «Купальську феєрію» [Текст] //Свобода. — 2013. — 5 лип. — С. 2. 
Повідомлення про наступний V Всеукраїнський фестиваль сільської молоді «Купальська 
феєрія» та тих, хто візьме участь у ньому.  
 

878. Майданюк, М. « Купальська феєрія» у Чагарях [Текст] / М. Майданюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 10 лип.— С. 11 : фотогр. — (Звичаї нашого народу).  
Близько двадцяти виконавців і творчих колективів з усієї України розважали численну 
публіку своїм співом, танцями та грою на музичних інструментах.  

 

879. Смільська, О. До Чагарів з’ їхалися відомі зірки [Текст] /О. Смільська // 
Нова Тернопільська газета. — 2013. —10 — 16 лип. — С. 4 : фотогр.  
Всеукраїнський фестиваль «Купальська феєрія» зібрав чимало гостей з різних куточків 
Тернопілля та України. Родзинкою свята була концертна програма, що зібрала на одній сцені 
і професіоналів, і майстерних аматорів. Фестиваль ініціював меценат Михайло Мацієвський.  

 

880. Тимків, Ю. «Купальська феєрія» вразила зірками та феєрверками [Текст] / 
Ю. Тимків // Наш день. — 2013. —10 лип. — С. 13 : фотогр. 

 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс козацької пісні «Байда» 
881. Бурма, В. Древній Скалат — крізь віки [Текст] / В. Бурма // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 23 жовт. — С. 1 : фотогр. — (Фоторепортаж). 
У рамках відзначення 500-річного ювілею м. Скалата відбувся ще й Всеукраїнський 
фестиваль козацької пісні «Байда».  
 

882. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 
імена). — Зі змісту: [14 жовтня Тернопіль став місцем проведення ХІ Всеукраїн-
ського фестивалю козацької пісні «Байда». До участі в ювілейному дійстві запро-
сили колективи, які були призерами або лауреатами попередніх фестивалів].  
 

883. Касіян, В. Як козаки у Скалаті святкували [Текст] / В. Касіян; фотогр. 
В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2013. — 23 жовт. — С. 2 : фотогр. — 
(Відфестивалили).  
Фестиваль-конкурс козацької пісні «Байда» цьогоріч став частиною урочин з нагоди 500-
річчя Скалата.  
 

884. Левицька, Л. …Скалат відзначив півтисячний ювілей [Текст] / 
Л Левицька // Голос України. — 2013. — 22 жовт. — С. 7 : фотогр.  
У рамках ювілею відбулося погашення художнього конверта «Скалат — 500» та ХІ Всеукра-
їнський фестиваль козацької пісні «Байда». 

 

885. Луків, Н. Казка оновлення Скалата таки відбулась [Текст] / Н. Луків // 
Свобода. — 2013. — 23 жовт. — С. 2. — ( Відлуння свята). 
Славне місто Скалат відзначило 500-ту річницю з дня його заснування. Саме тут цього року 
відбувся ХІ Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда». До участі у ньому 
організатори запросили творчі колективи з різних областей України. 
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886. Осадчук, Л. Містечко Скалат на Тернопільщині відзначатиме 500-річчя 
[Текст] / Л. Осадчук // День. —2013. — 17 жовт. — С. 2 : фотогр. — (Напередодні). 
Про святкові заходи: театралізоване мистецьке дійство «Древній Скалат крізь віки», 
ХІ Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда», дитячі фестини, спортивні ігри 
«Спорт для всіх єднає Україну». 

 

887. Чайківська, Я. Скалат з розмахом відгуляв своє 500-річчя [Текст] / 
Я. Чайківська; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 23 жовт. — С. 7 : 
фотогр. — (Святкуємо).  
Програма свята, його учасники та причини міління й зубожіння фестивалю «Байда».  
_______________ 

Див. також № 1217 
 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв  
«Пісенні Медобори» 

888. Юрса, Г. Соловейко з Курівців [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 
2013. — 12 черв. — С. 9 : фотогр. — (Знай наших!). 
Про дев’ятирічну Олену Лису з Курівців Зборівського району — талановиту, цілеспрямовану 
й обдаровану ученицю, переможницю Х Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв 
«Пісенні Медобори — 2013 ».  

 

Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки» 

889. Вандзеляк, Г. Тернопільський «Цвіт вишиванки» [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2013. — 15 трав. — С. 2.  
Про хід та підсумки VI Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт 
вишиванки» в ТернополІ.  
 

890. Кармелюк, М. На фестивалі у Тернополі — вишиванки з Чорнобиля 
[Текст] / М. Кармелюк // RIA плюс. — 2013. — 8 трав. — С. 3 : фотогр. 
У Тернополі на фестивалі «Цвіт вишиванки» вишиють рушник єдності, а також найкращий 
фестивальний виріб.  
 

891. Левицька, Л. Свято Матері об’єднають з фестивалем Вишиванки [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2013. — 8 трав. — С. 1.  
VI Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» пройде 
під знаком дитячої вишивки і національного костюма. Участь у ньому візьмуть діти із 
багатьох регіонів України та діаспори. 
 

892. Лінчевська, С. Вишиванки «зацвіли» до Дня Матері [Текст] / С. Лінчев-
ська; фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2013. — 15 трав. — С. 1, 7 : 
фотогр. — (Фестивалі).  
Програма VI Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт 
вишиванки».  
 

893. Луків, Н. Вишиванка об’єднає два береги України [Текст] / Н. Луків // 
Свобода. — 2013. — 31 трав. — С.1. — (Гарна справа).  
Нотатки з VI Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт 
вишиванки».  
 

894. Фабрична, Г. На фестивалі вишиванки цвіли дитячі та чорнобильські 
сорочки [Текст] / Г. Фабрична // Номер один. — 2013. — 15 трав. — С. 2 : фотогр.  
У Тернополі відбувся VI Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт 
вишиванки». Близько сотні народних майстрів привезли виготовлені роботи — від сорочок, 
прикрас до виробів із кераміки.  
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895. Федорців, Н. Зі світу по хрестику — буде рушник [Текст] / Н. Федорців // 
Експрес. — 2013. — 14—15 трав. — С. 3. — (Ініціатива).  
Унікальний рушник, що має об’єднати українців усього світу, розпочали вишивати на 
тернопільському фестивалі «Цвіт вишиванки». Проект розрахований на кілька років.  
 

896. Фестиваль «Цвіт вишиванки» відбудеться в Тернополі [Текст] // Культура 
і життя. — 2013. — 19 квіт. — С. 3 : фотогр.  
Упродовж трьох днів, 9—12 травня, в Тернополі відбудеться VI Всеукраїнський фестиваль 
національної вишивки, присвячений Дню Матері.  
 

897. Філь, Є. Про рушничок [Текст] / Є. Філь // Місто. — 2013. — 30 квіт. — С. 2.  
У Тернополі вшосте проведуть Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки».  

 

898. Чайка, Н. Майдан зацвіте вишиванками [Текст] / Н. Чайка //Вільне життя 
плюс. — 2013. — 10 трав. — С. 1. — (Що? Де? Коли?).  
Програма фестивалю «Цвіт вишиванки», який відбудеться з 10 до 12 травня на Театральному 
майдані Тернополя і буде присвячений Дню Матері.  
 

899. Чайківська, Я. На фестивалі популяризували вишиванку для найменших 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 15 трав. — С. 1, 6 : 
фотогр. — (Фестивалі).  
Цього року організатори фестивалю зробили акцент на популяризації вишивки для дітей, 
представленні виставки орнаментів Чорнобильського Полісся, Донецького краю та створенні 
«Рушника фестивалю».  
 

900. Шот, М. Цвіт вишиванки [Текст] : у Тернополі три дні тривав 
традиційний фестиваль національної вишивки та костюма / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2013. — 24 трав. — С. 11 : фотогр. — (Культура).  
Майже 800 майстрів з Буковини, Тернопілля, Хмельниччини, Донеччини, Івано-
Франківщини та інших областей України привезли до Тернополя створені власними руками 
вишиті вироби.  
 

901. Юхно-Лучка, М. Розцвіли вишиванки для мами…[Текст] / М. Юхно-
Лучка //Нова Тернопільська газета. — 2013. — 14 — 15 трав. — С. 3 : фотогр.  
Про цікаву й насичену програму трьох днів фестивалю «Цвіт вишиванки».  

 

Міжнародний джазовий фестиваль «JAZZ Bez» 
902.  Золотнюк, А. Джаз — це свобода [Текст] /А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 13 груд. — С. 8 : фотогр. — (Враження).  
Про цьогорічну тернопільську програму Міжнародного фестивалю «Jazz Bez».  
 

903. Кармелюк, М. Джаз підтримав євромайданівців [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2013. — 11 — 12 груд. — С. 1 — 3 : фотогр.  
Упродовж трьох днів фестивалю «Jazz Bez» — 6 — 8 грудня — у Тернополі виступили 
шестеро джазових колективів із різних країн світу.  
 

904. Луків, Н. «Jaz Bez» об’єднав пів-Європи [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 
2013. — 13 груд. — С. 8: фотогр. — (Мистецька афіша).  
До Тернополя уже восьмий раз завітав Міжнародний фестиваль «Jazz Bez», у якому взяли 
участь сотні музикантів із різних країн.  
 

905. Попович, Ж. Шлях Тернополя до Європи почався з музики та фестивалю 
«Jazz Bez» [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 11 груд. — С. [15] : фотогр.  
Огляд музичного фестивалю, його творчих проектів та враження від безлічі музичних 
імпровізацій.  
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906. Чайківська, Я. Джазові музиканти солідаризувалися з Євромайданом 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 11 груд. — С. 6 : 
фотогр. — (АРТ).  
Про насичену й цікаву програму фестивалю. Більшість музикантів передали частину 
гонорарів організаційному комітету Євромайдану в Тернополі.  
 

Міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина» 
907. Маркович, М. «Братина»: відлуння княжої легенди [Текст] / М. Марко-

вич // Свобода. — 2013. — 26 черв. — С. 1,3. — (У різнобарв’ ї фестивалю).  
Програма та підсумки проведення VIII міжобласного мистецько-краєзнавчого фестивалю 
«Братина».  
 

908. Ониськів, М. «Братина» [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 
2013. — 26 черв. — С. 4 : фотогр. — (Волинська феєрія).  
Про цьогорічний міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина»: огляд програми 
(с. Стіжок Шумського району).  

 

Міжнародний молодіжний фестиваль духовного співу 
«Кременецькі хорові вечори «Ave Maria» 

909. Шозда, О. У Кременці — духовний фестиваль [Текст] / О. Шозда // Свобо-
да. — 2013. — 8 трав. — С. 1 : фотогр. — (До 1025-річчя Хрещення Київської Русі).  
У рамках відзначення 1025-річчя Хрещення Київської Русі на Кременеччині відбудеться VIII Між-
народний молодіжний фестиваль духовного співу «Кременецькі хорові вечори «Ave Maria».  

 

Обласне літературно-мистецьке свято  
«В сім’ ї вольній, новій» 

910. Луків, Н. Серед степу широкого на Вкраїні милій… [Текст] / Н. Луків // 
Свобода. — 2013. — 29 трав. — С. 3 : фотогр. — (Шевченківські читання). 
22 травня біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбулися Шевченківські читання, приурочені 
125 річниці перепоховання праху Великого Кобзаря.  
 

911. Ониськів, М. Лунало Шевченкове слово [Текст] / М. Ониськів // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 29 трав. — С. 6. — (Із хроніки травневої пори).  
З нагоди 152-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка у Тернополі, біля пам’ятника великому 
синові України, зібралися представники громадськості, керівники обласної та міської рад, твор-
чих спілок, церковнослужителі, просвітяни, молодь. Звучало Тарасове слово і слово про нього.  
 

912. Ониськів, М. Отче наш, Тарасе, Всемогущий [Текст] : обласне свято 
«В сім’ ї вольній, новій» / М. Ониськів; фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 
2013. — 29 трав. — С. 6 : фотогр. — (Сурми).  
26 травня в рамках підготовки до 200-річного ювілею Кобзаря на Театральному майдані 
обласного центру відбулося обласне літературно-мистецьке свято «В сім’ ї вольній, новій».  

 
 

Обласний фестиваль творчості дітей з особливими потребами  
«Повір у себе» 

913. Бобрівець, М. Головне — вірити! [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 20 груд. — С. 1 : фотогр. — (Особливі таланти).  
У Тернополі відбувся XIX обласний фестиваль творчості дітей з особливими потребами 
«Повір у себе».  
 

914. Тут немає переможених, є лише переможці [Текст] // Свобода. — 2013. — 
20 груд. — С. 2. — (Повір у себе).  
Цьогоріч у XIX обласному фестивалі «Повір у себе» взяло участь майже 600 виконавців. 
Вони подарували тернополянам незабутнє свято.  
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Огляд-конкурс самодіяльного художнього мистецтва газових господарств 
Тернопільської області «Блакитний вогник» 

915. Бурма, В. Вогник, що єднає серця [Текст] /В. Бурма // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 8 листоп. — С. 3 : фотогр. — ( Фоторепортаж).  
Підсумки конкурсу аматорських творчих колективів газових господарств області «Блакитний 
вогник».  
 

916. Кричківська, С. «Блакитний вогник — 2013» спалахнув душевною 
піснею [Текст] / С. Кричківська. // Свобода. — 2013. — 6 листоп. — С. 3 : фотогр.  
XI обласний творчий звіт об’єднання «Тернопільгаз» вивів на конкурсну сцену 149 
талановитих працівників підприємства. Із 21 до 31 жовтня аматори зі всієї області 
виборювали першість серед газових господарств.  
 

917. Фролов, В. Спорт і пісня — підмога у праці [Текст] / В. Фролов // Сво-
бода. — 2013. — 8 листоп. — С. 3. 
Про мистецькі гурти «Тернопільгазу», щорічні огляди-конкурси художніх колективів газових 
господарств області «Блакитний вогник», переможців конкурсів.  
 

* * * 

918. Деркач, З. Танцюрист від трьох років [Текст] / З. Деркач // Свобода. — 
2013. — 5 лип. — С. 8 : фотогр. — (Юні таланти).  
Про юних танцюристів Валерія Фролова та Каріну Сум, які посіли перше місце 
у танцювальному жанрі на фестивалі-конкурсі «Блакитний вогник — 2013».  
 

919. Ковальова, О. У них попереду багато перемог [Текст] /О. Ковальова // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 5 лип. — С. 3 : фотогр. — (Блакитний вогник).  
Про підсумковий концерт обласного фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького 
самодіяльного художнього мистецтва газових господарств Тернопільської області 
«Блакитний вогник — 2013» та його переможців. Оцінювало виступи журі з обласного 
методичного центру народної творчості.  

 

Регіональний фестиваль «На хвилях Серету» 
920. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] [травень — серпень 2013 р.] 

/підгот. : Є. Безкоровайний та [ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — № 4. — 
С. 150—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: [13 — 14 липня жителі Залізців на Зборівщині вітали учасників і гостей 
IV регіонального фестивалю «На хвилях Серету», присвяченого 530-річчю селища]. 
 

Регіональний фестиваль стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні» 
921. Будар, Т. «Дзвони Лисоні» — спогад про «кривавий тан» українських 

героїв [Текст] / Т. Будар // Свобода. — 2013. — 27 верес. — С. 7 : фотогр. — (Як 
з Бережан до Кадри…). 
15 вересня на горі Лисоні поблизу Бережан відбувся 8-й регіональний фестиваль стрілецької 
та повстанської пісні «Дзвони Лисоні». 
 

Фестиваль альтернативної молодіжної музики «Рурисько» 
922. Бідзіля, Т. Етнофестиваль скликає друзів [Текст] / Т. Бідзіля // Свобода. — 

2013. — 19 лип. — С. 1, 3. — (Бережанські мотиви).  
У Бережанах уже втретє відбувся фестиваль альтернативної музики «Рурисько», який 
організувала Бережанська міська громадська організація «Рідне місто» (керівник — 
Володимир Якимів).  

 

923. Ботюк, О. «Рурисько»: фестиваль з душею [Текст] /О. Ботюк //Нова 
Тернопільська газета. —2013. —10—16 лип. — С. 4 : фотогр.  
У Бережанах відбувся молодіжний етнофестиваль «Рурисько».На нього було запрошено 
понад двадцять гуртів.  
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Фестиваль «Українське Різдво» 
924. Лінчевська, С. На майдані святкували «Українське різдво» [Текст] / 

С. Лінчевська // Вільне життя плюс. — 2013. — 18 січ. — С. 3 : фотогр. — 
(Нагородили найкращих).  
13 січня на Театральному майдані відбувся фестиваль «Українське різдво». Цього дня оголо-
сили й переможців загальноміських конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста».  

 

925. Попович, Ж. Коза-дереза, дракони і вертепи колядували Тернополю на 
«Українське різдво» [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 16 січ. — С. 2 : 
фотогр.  
Про фестиваль «Українське різдво» на Театральному майдані та нагороджених у різнома-
нітних номінаціях. 

 

* * * 

Зимове фольклорне свято у с. Горошовій Борщівського району 
926. Гончаренко, О. Горошова раз на рік перетворюється на Ріо-де-Жанейро 

[Текст] / О. Гончаренко // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 16—22 січ. — 
С. 12 : фотогр.  
Маланку у селі Горошова Борщівського району святкують по-особливому. В ніч на 14 січня 
місцеві мешканці влаштовують справжній карнавал із традиційними переодяганнями, 
гучними забавами, співами, колядками.  

 

927. Дискурський, В. Вирувало свято на сільському майдані [Текст] / В. Дис-
курський // Вільне життя плюс. — 2013. — 25 січ. — С. 8. — (Гідний приклад).  
Житель села Гончарівки Монастириського району про свої враження від перебування на 
святі Маланки у Горошовій Борщівського району.  

 

928. Левицька, Л. Як у Горошовій Маланку водили [Текст] / Л. Левицька; фотогр. 
А. Нестеренка // Голос України. — 2013. — 15 січ. — С. 1, 6 : фотогр. — (Традиції).  
Найвідоміша всій країні Маланка — напевно, та, що у Горошовій Борщівського району. 
Сюди з’ їжджаються тисячі людей, щоб подивитися різноманітні традиції святкування.  

 

929. Лінчевська, С. Фестиваль Маланок здивує живими ляльками [Текст] / 
С. Лінчевська // Вільне життя плюс. — 2013. — 9 січ. — С. 9. — (Варто побувати).  
Як у Горошовій готуються до одного із найбільших в Україні фестивалів.  

 

930. Мадзій, І. «А в наших дверях чотири дошки, пустіть Маланку плясати 
трошки!» [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2013. — 16 січ. — С. 5 : 
фотогр. — (Маланкуємо).  
Як у придністровських селах Горошовій та Усті, що на Борщівщині, водять Маланку, 
перевдягаються в костюми, співають пісень і щедро засівають усіх на добро, щастя, на Новий рік.  

 

931. Шот, М. Водили Меланку звечора до ранку [Текст] /М. Шот; фотогр. авт. // 
Свобода. — 2013. — 16 січ. — С. 1,3 : фотогр. — (Святкуємо).  
Народне неповторне свято Маланки в Горошовій вважається найчисельнішим і вражає своєю 
індивідуальністю, розмаїттям костюмів, народними колективами та стравами.  

 

932. Шот, М. Тримайся, Венеціє, у Горошовій — карнавал! [Текст] : щороку 
в село над Дністром з усіх-усюд приїжджають святкувати Маланку / М. Шот; 
фотогр. авт. // Урядовий кур’єр. — 2013. — 16 січ. — С. 8 : фотогр. — (Фестиваль). 
Маланка у Горошовій дуже своєрідна і колоритна. Тому тут завжди тисячі гостей.  

 

* * * 

933. Мадзій, І. Гуляла Маланка [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 
2013. — 23 січ. — С. 6 : фотогр. — (Традиції).  
Як святкують Маланку у Вовківцях Борщівського району.  
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Обласне свято зимового календарно-обрядового фольклору  
«Нова радість стала» 

934. Левицька, Л. Наварили 1300 літрів куті і потрапили до Книги рекордів 
[Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 2013. — 11 січ. — С. 7 : фотогр. 
Про Свято різдвяної куті у Тернополі та встановлений рекорд. 
 

935. Лінчевська, С. У макітрі буде більше тисячі кілограмів куті [Текст] / 
С. Лінчевська // Вільне життя плюс. — 2013. — 4 січ. — С. 1. — (Фестивалі).  
У Тернополі в рамках обласного свята «Нова радість стала» започаткують фестиваль куті.  
 

936. Мичко, С. Макітра на майдані [Текст] : у Тернополі започаткували фести-
валь Різдвяної куті / С. Мичко //Україна молода. — 2013. — 10 січ. — С. 2 : фотогр.  

 

937. Новосядлий, Б. Фестивальної куті вистачить для всіх [Текст] / Б. Новосяд-
лий // Свобода. — 2013. — 2 січ. — С. 3. — фотогр. — (Святкуємо разом!).  
Про новорічно-різдвяні свята на теренах Тернопільщини. Приємною несподіванкою для 
наших краян стане також перший фестиваль куті, який відбуватиметься у рамках обласного 
свята «Нова радість стала».  

 

938. Осадчук, Л. Тернополяни сподіваються потрапити до Книги рекордів 
України завдяки … куті [Текст] / Л. Осадчук // День. — 2013. — 9 січ. — С. 8.  
Понад сімдесят заходів заплановано провести на Тернопільщині під час Різдвяно-Новорічних 
свят. У рамках фестивалю «Нова радість стала» цього року започаткують фестиваль куті.  

 

939. Чорна, Н. А в нас куті — найбільше [Текст] / Н. Чорна // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 11 січ. — С. 1 : фотогр. — (Рекорд). 
На Театральному майдані тисячі присутніх насолоджувалися фестивалем різдвяної куті. Він 
вперше відбувся у рамках свята зимового календарно-обрядового фольклору «Нова радість 
стала».  

 

Фольклорно-мистецьке свято «В Борщівському краї цвітуть вишиванки» 
940. Гошій, І. Борщів борщ з’ їв бо «найвкусніший»! [Текст] / І. Гошій // Нова 

Тернопільська газета. — 2013. —11—17 верес. — С. 3 : фотогр. кол.  
8 вересня Борщівський край відфестивалив усьоме. Фольклорно-мистецьке свято 
«В Борщівському краї цвітуть вишиванки» зібрало тисячі гостей.  
  

941. Густенко, О. Борщівська мотанка потрапила у Книгу рекордів України 
[Текст] / О. Густенко // Номер один. — 2013. — 11 верес. — С. 3.  
Відтепер у Книзі рекордів України Борщівщина представлена лялькою-мотанкою висотою 
13,8 м, яка прикрашала фольклорно-мистецьке свято «В Борщівському краї цвітуть 
вишиванки».  
 

942. Деркач, З. У Борщівському краї «зацвіли» вишиванки! [Текст] / З. Деркач // 
Свобода. — 2013. — 11 верес. — С. 1, 3 : фотогр. кол. — (Тернопілля веселиться). 
Про хід фестивалю «В Борщівському краї цвітуть вишиванки». 
  

943. Деркач, З. Улюблена вчителька, прекрасна поетеса і вміла майстриня… 
[Текст] / З. Деркач // Свобода. — 2013. — 13 верес. — С. 3 : фотогр. — (Народна 
творчість). 
Про майстриню-лялькарку із с. Більче-Золотого Борщівського району Катерину Бутовську. На 
фестивалі «В Борщівському краї цвітуть вишиванки» вона презентувала виставку своїх робіт. 
 

944. Мадзій, І. Борщівщина — край вишиванок, борщу і... рекордів [Текст] / 
І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2013. — 11 верес. — С. 2 : фотогр. кол.  
Про те, як готувалась Борщівщина до фестивалю «В Борщівському краї цвітуть вишиванки». 
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945. Попович, Ж. У Борщеві з’ їли 4 тисячі літрів борщу! [Текст] / Ж. Попович // 
Номер один. — 2013. — 11 верес. — С. [15] : фотогр. кол.  
Цьогорічне фольклорно-мистецьке свято «В Борщівському краї цвітуть вишиванки» зібрало 
понад 25 тисяч учасників та гостей. Заходи у рамках свята. 
 

946. Тимків, Ю. У Борщові милувалися вишиванками та смакували борщем 
[Текст] / Ю. Тимків, І. Данилків ; фотогр. авт. // Наш день. — 2013. — 11 верес. — 
С. 1, 3 : фотогр. кол. — (Осінній фестиваль). 
Про фестиваль «В Борщівському краї цвітуть вишиванки»: його особливості, учасників та 
підсумки проведення. 

 

947. Ярема, Г. На фестивалі «Борщ’ їв» борщем нагодували всіх [Текст] : у Тер-
нопільській області відбулося свято вишиванки і смачних українських страв / 
Г. Ярема // Високий замок. — 2013. — 10 верес. — С. 4 : фотогр. кол. — (Країна).  
У рамках фольклорно-мистецького свята «В Борщівському краї цвітуть вишиванки» відбувся 
традиційний фестиваль борщу «Борщ’ їв».  

 

Інші фестивалі та конкурси 
948. Бачинський, Я. Пісенні кетяги «Червоної калини» [Текст] / Я. Бачинський // 

Свобода.— 2013. — 8 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Тернопілля фестивальне).  
Фестиваль-конкурс «Червона калина» (на базі Великогаївської загальноосвітньої школи 
Тернопільського району) зібрав мистецькі колективи зі всієї України.  

 

949. Бобрівець, М. Змагалися в поезії та пісні [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 8 берез. — С. 5. — (На крилах пісні).  
У Тернополі відбувся перший міський фестиваль-конкурс авторської пісні та поезії «На 
крилах мрії». Участь у дійстві взяли майже два десятки учнів-старшокласників.  

 

950. Брухаль, Г. «Не цураймося, признаваймося»…» [Текст] / Г. Брухаль // 
Голос України. — 2013. — 6 лип. — С. 12.  
Раз на два роки опільці, що мешкають в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській 
областях, збираються у прикарпатському місті Рогатині на самобутній фестиваль народної 
творчості «Пісні Опілля».  
 

951. Віконська, І. Незгубний у віках його слід [Текст] / І. Віконська // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 23 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Дійство).  
Пам’ять автора «Червоної калини», поета, публіциста, театрального діяча Степана 
Чарнецького вшанували, провівши однойменний фестиваль мистецтв української 
національної пісні у Шманьківцях Чортківського району.  
 

952. Габруський, Л. Прощавай, колядо! [Текст] / Л. Габруський; фотогр. О. Ли-
жечки // Вільне життя плюс. — 2013. — 13 лют. — С. 1 : фотогр. — (Етноефект).  
10 лютого Чортківщина прощалася до наступного року з колядою. Цього дня відділ культури 
і туризму райдержадміністрації влаштував для чортківчан та гостей міста чудовий 
фольклорно-етнографічний фестиваль.  

 

953. Гонта, Н. Дивували своїми талантами [Текст] / Н. Гонта // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 3 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Фоторепортаж).  
На Тернопіллі тривають традиційні творчі конкурсні звіти професійно-технічних та вищих 
навчальних закладів. Цьогоріч вони приурочені до 95-ї річниці проголошення ЗУНР.  
 

954. Густенко, О. 150 вертепів віншували на Тернопіллі від Різдва до Бого-
явлення [Текст] / О. Густенко // Номер один. — 2013. — 23 січ. — С. 2 : фотогр.  
Про традиційні фольклорні фестивалі під час різдвяно-новорічних свят.  
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955. Кифор, Є. На Монастирищину з’ їхалися друзі-танцюристи [Текст] / 
Є. Кифор // Свобода. — 2013. — 11 жовт. — С. 4 : фотогр. — ( Фестивальна осінь).  
У місті Монастириськах відбувся перший міжобласний фестиваль народного танцю.  

 

956. Лотоцька, О. «Барви» — найкращі [Текст] / О. Лотоцька // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 13 листоп. — С. 7. — (Вітаємо).  
Колектив зразкового театру танцю «Барви» Борщівського районного будинку дитячої 
творчості отримав диплом переможця, сертифікат на пошиття костюмів на суму 5000 тисяч 
гривень і комплект танцювального взуття на III Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 
народної хореографії імені Героя України Мирослава Вантуха. 

 

957. Мочевус, Ю. «Червона калина» на Батьківщині автора пісні [Текст] / 
Ю. Мочевус // Свобода. — 2013. — 30 жовт. — С. 3 : фотогр. — (Тернопілля 
фестивальне).  
Враження від фестивалю патріотичної пісні «Червона калина» та подяка тим, хто працював 
над його втіленням.  

 

958. Пуляк, М. Пісня — душа [Текст] : [ інтерв’ю із заслуженим діячем 
мистецтв України, нашим земляком Мар’яном Пуляком] / Н. Волянський // 
Вільне життя плюс. —2013.— 13 груд. — С. 5. — (Знайомство зблизька).  
Організація та проведення VI відкритого фестивалю-конкурсу «Червона калина — 2013» 
у Великих Гаях Тернопільського району.  

 

959. Різник, О. Бережанці таки провели фестиваль казок [Текст] : [ інтерв’ю 
з керівником місцевого фольклорного театру «Взори» Оленою Різник] / 
спілкувалася Я. Чайківська; фотогр з архіву О. Різник // Тернопіль вечірній. — 
2013. — 23 жовт. — С. 6 : фотогр. — (АРТ).  
Другий рік поспіль у Бережанах відбувається фестиваль казок, присвячений написанню 
творів про рідне місто.  

 

960. Ружицька, С. Села об’єднав Дністер [Текст] : на фестивалі «Дністровські 
зорі» гостей дивували народним мистецтвом, піснею і їжею / С. Ружицька // 
Експрес. — 2013. — 11—12 черв. — С. 15.  
У Городенці Івано-Франківської області відбувся фестиваль, що об’єднав три придніст-
ровські райони Чернівецької, Тернопільської та Івано-Франківської областей.  

 

961. Швець, Ю. Пофестивалимо із «Файним містом» [Текст] / Ю. Швець // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 19 лип. — С. 3. — (Варто побувати).  
На два дні Тернопіль стане столицею рок-музики України через масштабний музичний 
фестиваль «Файне місто», який відбудеться 20—21 липня на острівку «Чайка» у парку 
ім. Т. Г. Шевченка. Підкорятимуть публіку 23 гурти.  
_______________ 

Див. також № 1220 
 

Аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання Тернопільщини 

Гурт «Тріода» 
962. Тимків, Ю. Тернопільська «Тріода» — це голос нашого народу [Текст] / Ю. 

Тимків // Наш день. — 2013. — 18 груд. — С. 3 : фотогр. — (Культура).  
Саме так називається гурт тернопільських хлопців, які за кілька місяців стали улюбленцями 
телешоу «Х-фактор» та зламали всі стереотипи й довели, що українські пісні та справжній 
талант допоможуть досягти успіху в сучасному шоу-бізнесі.  
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963. Томин, В. Такими «Тріоду» ще не бачили [Текст] / В. Томин // Свобода. — 
2013. — 20 листоп. — С. 2. — (Пульс: новини краю).  
Тернопільський гурт «Тріода» у четвертому прямому ефірі «Х-фактора» заспівав 
англійською та з успіхом пройшов у наступний прямий ефір.  

 

964. Хлопці з Тернополя підкорили «Х-фактор» [Текст] // Свобода. — 2013. — 
16 жовт. — С. 2. — (Пульс: новини краю). 
Троє хлопців із гурту «Тріода» підкорили суддів «Х-фактору» акапельним виконанням 
лемківської пісні «Ой, верше, мій верше…».  

 

965. Швець, Ю. «Тріоди» могло і не бути? [Текст] / Ю. Швець / Вільне життя 
плюс. — 2013. — 11 груд. — С. 9 : фотогр. —(На шляху до слави).  
Тернопільські шанувальники телепрограми «X-фактор» уже шість тижнів із завмиранням 
серця слідкують за кожним ефіром талант шоу. Адже його сцену підкорюють наші 
земляки — гурт «Тріода», бувші випускники Тернопільського національного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка.  

 

Дитяча хорова школа «Зоринка» 
966. Брик, А. «Такими ангельськими голосами можна врятувати світ…» 

[Текст] / А. Брик // Наш день. — 2013. — 11 груд. — С. 13 : фотогр. — (Наші діти). 
Про вихованців тернопільської дитячої хорової школи «Зоринка», доброго генія — маестро 
Ізидора Доскоча та незвичайний концерт в обласній філармонії, присвячений сучасній 
українській композиторці Богдані Фільц.  
 

967. Брик, А. Тернопільська «Зоринка» привезла перемогу з престижного 
фестивалю [Текст] : поляки аплодували нашим дітям стоячи / А. Брик // Наш 
день. — 2013. — 12 черв. — С. 20 : фотогр.  
На міжнародному хоровому фестивалі-конкурсі церковної музики «Хайнувка», який відбувся 
у місті Бялисток, дитяча хорова школа «Зоринка» здобула першу премію.  

 

968. Гевко, Г. «Зоринка» краща в Європі! [Текст] / Г. Гевко // Свобода. — 
2013. — 5 черв. — С. 1. — (Приємно повідомити).  
Нещодавно юні артисти дитячої хорової школи «Зоринка» повернулися з Польщі. На XXXI І 
Міжнародному конкурсі церковної музики «Хайнувка» — 2013», якому немає рівних 
у Європі, вони знову перемогли. 

 

969. Доскоч, І. Ізидор Доскоч : «Зоринка» — це моє життя, моя сім’я, моя 
пристрасть» [Текст] : [ інтерв’ю з директором та художнім керівником дитячої 
хорової школи «Зоринка» Ізидорем Доскочем] / спілкувалася І. Сирник // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 30 січ. — С. 6 : фотогр. — (Наша гордість).  

 

970. «Зоринка» — школа хорового співу та любові до мистецтва [Текст] // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 9 жовт. — С. 10.  

 

971. Костишин, Л. Так звучить кришталь, або Чому перемога «Зоринки» стала 
сенсацією [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2013. — 5 черв. — С. 7 : 
фотогр. — (Знай наших).  
XXXII Міжнародний хоровий конкурс ортодоксальної церковної музики «Хайнувка — 2013» 
(Польща) поповнив творчу біографію Тернопільської дитячої хорової капели «Зоринка» ще 
однією перемогою.  

 

972. Красновська, О. «Зоринка» найкраща! [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2013. — 7—9 черв. — С.19.  
На 32-му міжнародному фестивалі-конкурсі церковної музики «Хайнувка — 2013», який 
відбувся в місті Бялисток (Польща), дитяча хорова школа «Зоринка» здобула першу премію.  
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973. Чайківська Я. «Зоринка» виховує професійні кадри [Текст] / Я. Чай-
ківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 11 верес. — С. 9 : фотогр. кол. 
Про дитячу хорову школу «Зоринка» з м. Тернополя та її вихованців. 
 

Муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі» 
974. Гадомська, Л. «Оркестру Волі» — 25! [Текст] / Л. Гадомська // Тернопіль 

вечірній. — 2013. — 4 груд. — С. 12 : фотогр. — (Ювілей).  
Свій чвертьстолітній ювілей відзначив Муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі». 
З цієї нагоди у ПК «Березіль» відбувся великий святковий концерт.  

 

975. Кушнірик, М. Мирослав Кушнірик: «Помахав паличками, а наче розван-
тажив вагон вугілля» [Текст] : [ інтерв’ю з диригентом Муніципального оркестру 
«Оркестра Волі» Мирославом Кушніриком] / спілкувалася Л. Гадомська; фотогр. 
з особистого архіву М. Кушнірика // Тернопіль вечірній. — 2013. — 10 лип. — С. 8 : 
фотогр. — (Особистості).  
_______________ 

Див. також № 1076 
 

Муніципальний Галицький камерний оркестр 
976. Вандзеляк, Г. Галицький камерний закриє сезон [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2013. — 24 трав. — С. 2.  
На численні прохання тернополян колектив Муніципального Галицького камерного оркестру 
в рамках закриття XXI концертного сезону репрезентує програму джазової музики. 

 

977. Левицька, Л. У дорогу візьмуть колядки [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2013. — 9 січ. — С. 4.  
«Для тих, хто в дорозі» — так називається концерт, який дали музиканти Муніципального 
Галицького камерного оркестру на залізничному вокзалі Тернополя.  

 

978. Садовська, Г. Повернуті із забуття [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 25 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Світ музики). 
Свій ХХII концертний сезон Муніципальний Галицький камерний оркестр відкрив 
в Українському домі «Перемога» програмою «Золоте сузір’я українського народу». 
Присвячувався він 125-річчю від дня народження Василя Барвінського.  

 

979. Степчук, К. Грав на вокзалі камерний оркестр [Текст] / К. Степчук // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 11 січ. — С. 8. — (Гарна традиція).  
Третій рік поспіль у дні різдвяних свят на залізничному вокзалі в Тернополі грає 
Муніципальний Галицький камерний оркестр. Художній керівник та диригент оркестру 
Василь Феленчак.  

 

980. Чайківська, Я. Музика лине крізь століття [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 27 берез. — С. 6. 
В Українському домі «Перемога» музиканти Муніципального Галицького оркестру виконали 
твори В.-А. Моцарта.  
 

981. Чайківська, Я. Новорічний подарунок від Галицького камерного оркестру 
[Текст] / Я. Чайківська; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 9 січ. — 
С. 24 : фотогр.  
Музиканти Муніципального Галицького камерного оркестру під керівництвом Василя 
Феленчака налаштували тернополян на святковий настрій під час концерту «Таємниці 
різдвяних мелодій». Концерт відбувся в Українському домі «Перемога».  
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982. Чайківська, Я. Старий і добрий джаз від Галицького камерного оркестру 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 29 трав. — С. 8 : фотогр.  
Муніципальний Галицький камерний оркестр концертом джазової і блюзової музики 
в Українському домі «Перемога» завершив ХХІ концертний сезон.  

 

Народний аматорський лемківський обрядово-фольклорний ансамбль 
«Лемківщина» 

983. Гачевська, С. Свято у Підзамочку [Текст] / С. Гачевська // Свобода. —2013. — 
19 лип. — С. 4 : фотогр. — (Душі криниця).  
Про аматорський обрядово-фольклорний колектив будинку культури села Підзамочок 
Бучацького району та 20-річчя присвоєння йому звання «народний».  

 

984. Шмига, Я. «Лемківщина» відзначила ювілей [Текст] / Я. Шмига // Нова 
Тернопільська газета. — 2013. — 17—23 лип. — С. 3 : фотогр.  
Народний аматорський лемківський обрядово-фольклорний ансамбль «Лемківщина» з села 
Підзамочок Бучацького району відомий не тільки в області, а й далеко за межами України — 
скрізь, де живуть і признаються лемки. Сьогодні він святкує 20-річчя присвоєння звання 
«народний». 

 

Народний аматорський хор ім. Івана Кобилянського  
985. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] [травень — серпень 

2013 р.] / підгот. : Є. Безкоровайний та [ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 4. — С. 150 — 159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, іме-
на). — Зі змісту: [9 червня Український дім «Перемога» у Тернополі заповнили 
шанувальники народного хору ім. І. Кобилянського, який відомий далеко за 
межами обласного центру. Великим концертом він відзначив своє 45-річчя]. 

 

986. Чайківська, Я. У сорок п’ять творчість б’є ключем [Текст] / Я. Чайків-
ська ; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 12 черв. — С. 10 : фотогр. — 
(Творчість). 
Про ювілейний концерт хору ім. Івана Кобилянського в Українському домі «Перемога».  
 

987. Шот, М. Відродився і колишню славу повертає [Текст] / М. Шот // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 21 черв. — С. 8 : фотогр. — (Ювілеї).  
45 років із часу заснування відзначив у Тернополі народний аматорський хор ім. Івана Кобилян-
ського. Урочини з цієї нагоди та творчий звіт колектив мав в Українському домі «Перемога».  

 

988. Шот, М. Знову став народним [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2013. — 22 черв. — С. 20. 
Про історію і сьогодення народного аматорського хору ім. Івана Кобилянського 
(м. Тернопіль), відзначення 45-річчя створення творчим звітом колективу.  

 

Народний хоровий колектив «Добрівляни» 
989. Штокало-Пархомчук, Я. «Добрівляни мої, Добрівляни» — лине пісня оця 

за селом [Текст] : а виконують її учасники народного хорового колективу уже 
понад 65 років / Я. Штокало-Пархомчук; фотогр. М. Василечка // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 19 черв. — С. 6 : фотогр. — (Захоплення).  
Про народний хоровий колектив «Добрівляни», його неповторну манеру виконання та тих, 
чиї голоси вплелися у віночок слави хору (с. Добрівляни, Заліщицького району).  

 

Театр української пісні «Золота Липа»  
990. Гірняк, О. І співали, і грали, і публіку звеселяли [Текст] / О. Гірняк та ін. // 

Вільне життя плюс. — 2013. — 1 берез. — С. 8. — (Браво).  
Про театр української пісні «Золота Липа», що діє при Бережанському районному будинку 
народної творчості, його ентузіастів, репертуар та нагороди. 
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991. Павлів, Я. «Золотій Липі» — «Браво!» [Текст] / Я. Павлів // Слово 
Просвіти. — 2013. — 7 — 13 берез.— С. 15 : фотогр.  
Таку назву має театр української пісні «Золота Липа», що діє при Бережанському районному 
Будинку народної творчості. Він досяг значних творчих успіхів, має цікавий репертуар та 
велику географію виступів. 

 

Інші мистецькі колективи та творчі об’єднання 
992. Андрухів, Т. Виступи «Галичини» додають здоров’я [Текст] / Т. Андрухів // 

Вільне життя плюс. — 2013. — 6 берез. — С. 6 : фотогр.  
Про творчі перемоги народного аматорського хору «Галичина» Чортківської центральної 
комунальної районної лікарні.  

 

993. Будар, Т. «Розмарія» на «Танцювальній фієсті» [Текст] / Т. Будар // 
Свобода. — 2013. — 18 верес. — С. 2.  
Про поїдку зразкового танцювального колективу «Розмарія» із Бережан до Польщі в рамках 
європейського молодіжного обміну. 
  

994. Дерень, Ю. «Чарівним ноткам» — 45! [Текст] / Ю. Дерень // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 19 черв. — С. 5 : фотогр. — (Ювілей).  
Про творчий звіт зразкового аматорського дитячого хору «Чарівні нотки» в Підволочиському 
районному будинку культури. Керівник Ярослав Швирида. 
 

995. «Джерельце» поїде у Київ [Текст] //Свобода. — 2013. — 20 берез. — С. 2. — 
(Тернопілля).  
Учасники фольклорного ансамблю «Джерельце» Борщівської школи мистецтв візьмуть 
участь у Всеукраїнському конкурсі-фестивалі «Весняна рапсодія — 2013» у Києві.  

 

996. З нагородою! З нагоди Дня Конституції України Президент України Віктор 
Янукович відзначив державними нагородами і наших краян [Текст // Свобода. — 
2013. — 3 лип. — С. 2. — (Приємно повідомити).  
Балетмейстерові зразкового аматорського дитячого ансамблю танцю «Первоцвіт» 
Копичинського міського центру культури і дозвілля Гусятинського району Оксані Дереворіз 
присвоєно звання «Заслужений працівник культури України».  

 

997. Касіян, В. Бучацький «Опус» уже проклав шлях у Європу [Текст] / 
В. Касіян // Вільне життя плюс. — 2013. — 4 груд. — С. 9 : фотогр. — ( Беріть 
приклад).  
Про народний аматорський інструментальний ансамбль «Опус», котрий уже двадцять років 
активно діє при Бучацькому районному будинку культури.  

 

998. Качор, М. Дам лиха закаблукам! [народний ансамбль фольклорного танцю 
«Галичанка» Буданівського ліцею] [Текст] / М. Качор // Вільне життя плюс. — 
2013. — 18 верес. — С. 9 : фотогр. — (Фотознайомство). 
 

999. Козівські танцюристи підкорили столицю [Текст] // Свобода. — 2013. — 
27 груд. — С. 1 : фотогр. — (Успіх!).  
Справжній фурор здійняла у Києві Козівська хореографічна студія «Первоцвіт». Журі 
достроково віддало їм перемогу Міжнародного фестивалю мистецтв молодих виконавців 
«Палаюча зірка».  
 

1000. Козівські танцюристи підкорили столицю і зірвали грошовий «куш» 
[Текст] // Номер один. — 2013. — 18 груд. — С. 3 : фотогр.  
Козівська хореографічна студія «Первоцвіт» здобула перемогу на міжнародному фестивалі 
мистецтв молодих виконавців «Палаюча зірка», що проходив у Києві.  
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1001. Крайнєва, Г. Нові перемоги «Ольвії» [Текст] / Г. Крайнєва // Свобода. — 
2013. — 22 трав. — С. 3 : фотогр. — (Мистецька палітра).  
Юні танцюристи з Ланівців підкорили сцену і глядачів міжнародного творчого фестивалю-
конкурсу «Чарівна Ялта — 2013». Серед двадцяти п’яти колективів із Росії, Білорусі, 
українських міст Харкова, Ялти, Києва «Ольвія» завоювала чотири перших місця і одне 
друге. 

 

1002. Крайнєва, Г. Пісня на все життя [Текст] / Г. Крайнєва // Свобода. — 
2013. — 4 груд. — С. 5 : фотогр. — (Мистецька палітра).  
Про Софію Рижевську та очолюваний нею народний фольклорно-етнографічний колектив 
Лановецького районного будинку культури.  

 

1003. Красновська Л. «Аби наш музичний гурт жив, мусимо грати і на весіллях, 
і на забавах…» [Текст] : солістка гурту «Фіра» Ірина Музика не боїться змін. 
Головне для неї — бути на сцені, співати! Співачка каже, що добивається свого 
лише той, хто дійсно горить своєю роботою, нею живе. Тож таких принципів вона 
й дотримується / Л. Красновська // RIA плюс. — 2013. — 7 серп. — С. 20 : фотогр.  

 

1004. Кременецькі танцівниці на фестивалі «Megapolis» перетанцювали всіх! 
[Текст] // Номер один. — 2013. — 27 листоп. — С. 3.  
Кременецькі танцювальні колективи «Барвінок» і «Горлиця» здобули визнання відомих 
українських та закордонних хореографів на ІІ Міжнародному фестивалі танцю «Megapolis».  

 

1005. Ляхович, Х. Забагато пристрасті не буває [Текст] / Х. Ляхович // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 20 верес. — С. 8 : фотогр.  
Про тернопільський джазово-фольклорний гурт «BRIO». 

 

1006. Матвіїв, Л. Дай вам Бог і сонця, і тепла [Текст] / Л. Матвіїв // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 17 квіт. — С. 6. — (Добре слово).  
Про засновника й керівника народного хору «Червона калина», заслуженого працівника 
культури України Зіновія Гнатейка.  
 

1007. Новосядлий, Б. «Глорія Бай» і в Грузії зірвала овації [Текст] / 
Б. Новосядлий // Свобода. — 2013. — 23 жовт. — С. 3 : фотогр. — (Приємно 
повідомити).  
Із танцювального фестивалю у столиці Грузії повернувся народний самодіяльний колектив 
«Глорія Бай» (село Байківці Тернопільського району) з дипломом лауреата.  
 

1008. Сільські колективи, які знає Європа [Текст] // Наш день. — 2013. — 
14 серп. — С. 8 : фотогр.  
Про три талановитих колективи, які створив заслужений працівник культури, відмінник 
освіти України Михайло Полюга.  

 

1009. Соломатин, І. Було всього у «Великодньому кошику» [Текст] / 
І. Соломатин //Вільне життя плюс. — 2013. — 24 трав. — С. 5 : фотогр. — 
(Відлуння свята).  
У Мовчанці Підволочиського району переглянули мистецьке дійство дитячого театрального 
колективу «Писанка», який представив виставу «Великодній кошик».  
 

1010. Співак, І. Борщівські «зірочки» з «Дивограю» [Текст] / І. Співак // 
Свобода. — 2013. — 9 жовт. — С. 10 : фотогр. — (Юні таланти). 
Танцювальний колектив «Дивограй» хореографічного відділу Борщівської школи мистецтв 
під керівництвом викладача Галини Чорній посів перше місце серед восьми колективів 
у проекті Міжнародного благодійного фонду «Обдаровані діти України».  
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1011. Сута, І. Той український дух зберігся і донині [Текст] / І. Сута // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 29 листоп. — С. 5. — (Ювілеї).  
Про народний аматорський хор села Великі Гаї, його історію та творчі досягнення.  
 

1012. Фаліон, Н. «Лісапетний батальйон» «засвітився» на цілий мільйон 
[Текст] : [ інтерв’ю з керівником гурту «Лісапетний батальйон» Наталією Фаліон] / 
[вела] С. Вітрова // Наш день. — 2013. — 31 лип. — С. 1—3 : фотогр.  
Про володарів головного призу грандіозного шоу «Україна має талант» гурт «Лісапетний 
батальйон». 
 

1013. Фаліон, Н. «Лісапєтний батальйон» підкорив український шоу-бізнес 
[Текст] : [ інтерв’ю з керівником гурту Наталією Фаліон] / розмовляла І. Мадзій // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 17 квіт. — С. 9 : фотогр. — (Знай наших).  
Колоритний жіночий гурт «Лісапєтний батальйон» під керівництвом Наталії Фаліон вразив 
своїм виступом глядачів і суддів шоу «Україна має талант».  
 

1014. Федишен, Б. У нас талановиті люди [Текст] / Б. Федишен // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 6. — (Вогник культури).  
Про завідувачку клубом у Сапанові Кременецького району Валентину Петручок та керівника 
народного аматорського хору «Червона калина» Світлану Кравчук.  
 

1015. Федишен, Б. У Сапанові — талановиті люди [Текст] / Б. Федишен // 
Свобода. — 2013. — 19 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Вогник культури).  
Ці слова стосуються завідувачки клубом у с. Сапанові Кременецького району Валентини 
Петручок та керівника народного аматорського хору «Червона калина» Світлани Кравчук. 
Саме завдяки їм не гасне у селі вогник культури, відбувається багато цікавих дійств, 
конкурсних та гумористично-розважальних програм для дітей.  

 

1016. Штокало-Пархомчук, Я. Присолоджували коляди кутею і пампушками 
[Текст] / Я. Штокало-Пархомчук; фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2013. — 
23 січ. — С. 3 : фотогр.  
Про учасників вокального аматорського ансамблю «Просвіта» з Посухова, що на 
Бережанщині, їх успішний виступ на Тернопільському майдані під час Різдва Христового.  

 

1017. Юрса, Г. Тиха ніч, свята ніч… [Текст] / Г. Юрса; фотогр. авт. // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 4 січ. — С. 1 : фотогр. — (Щоб не забувалися традиції). 
У Романівці Тернопільського району створено два аматорських колективи — жіночий 
вокальний ансамбль «Романчани» та «Романівський обертас». Вони тішать своїми виступами 
не тільки односельців, але й і всіх численних гостей цього гарного села.  
 

Персоналії працівників культури, митців, народних умільців, виконавців 
та письменників Тернопільщини 

1018. Антонюк-Слідзинська, Л. Його славить увесь світ! [Текст] / Л. Антонюк-
Слідзинська // Слово Просвіти. — 2013. — 24—30 січ. — С. 6. 
Про життєвий і творчий шлях видатного діяча України та української діаспори США, поета, 
прозаїка О. Неприцького-Грановського (1887–1976) та науково-практичну конференцію 
у с. Великі Бережці (Кременецький р-н, Тернопільська обл.). До 125-річчя від дня 
народження діяча. 
 

1019. Бабій, О. Сергій Бондар — художник-педагог [Текст] / О. Бабій // 
Свобода. — 2013. — 28 серп. — С. 10 : фотогр. кол.  
Про Сергія Бондара — викладача образотворчого мистецтва Чортківського педагогічного 
училища ім. Олександра Барвінського.  
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1020. Богданюк, Т. «Працюю в духовному трикутнику» [Текст] / Т. Богданюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 11 груд. — С. 7 : фотогр. — (Генії слова).  
Відомий громадсько-політичний діяч, письменник, дипломат, лауреат Національної премії 
імені Тараса Шевченка, наш земляк Роман Лубківський поділився думками з приводу 
найближчих планів щодо історико-культурного розвитку краю.  

 

1021. Брик, А. Геннадій Сімонов: «Коли малюю ікону, то можу спати, 
розмовляти, їсти, а вона — у мене в голові [Текст] / А. Брик // Наш день. — 2013. — 
7 серп. — С. 3 : фотогр.  
Про тернопільського художника Геннадія Сімонова, з-під рук якого вже двадцять років 
народжуються унікальні ікони.  
 

1022. Вандзеляк, Г. Нев’янучі квіти ромена Бориса Демківа [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 26 лип. — С. 6 : фотогр. — (Наші незабутні).  
Спогади про Бориса Демкова — поета, публіциста, перекладача, журналіста, який 20 липня 
відсвяткував би день народження.  
 

1023. Вербіцький, А. Тернопільські химерні динозаври полетіли до Японії 
[Текст] /А. Вербіцький // Свобода. — 2013. — 23 жовт. — С. 10 : фотогр.  
Тернопільський художник Сергій Кузнєцов створює незвичайні скульптури зі сміття. Його 
роботи вже зацікавили японських колекціонерів.  
 

1024. Вербіцький, А. У Тернополі «живуть Боярський, Пугачова і Сумська» 
[Текст] / А. Вербіцький // Свобода. — 2013. — 27 листоп. — С. 10 : фотогр. — 
(Тернопільські майстрині).  
Про тернопільську художницю Наталію Басараб та її колекцію ляльок.  
 

1025. Вермінський, В. Володимир Вермінський: «Так, я націоналіст. А хіба це 
погано?» [Текст] : [ інтерв’ю із заслуженим артистом України Володими-
ром Вермінським] / спілкувалася Н. Чорна // Вільне життя плюс. — 2013. — 
23 січ. — С. 9 : фотогр.  
Про творчість, нові пісні, кліпи та вихід нового альбому.  
 

1026. Виходець з тернопільського села став заслуженим артистом Росії [Текст] // 
Свобода. — 2013. — 9 серп. — С. 8. — (Зустрічі без прощань).  
Про уродженця Тернопільщини, а нині одного з найвідоміших кларнетистів планети, 
професора Російської академії музики імені Гнєсіних, заслуженого артиста РФ Івана 
Оленчина.  
 

1027. Вознюк, Л. Леся Вознюк: «Ніколи не планувала видавати книги чужі, не 
те, що свої…» [Текст] : [ інтерв’ю з редактором видавництва «Підручники та 
посібники» Лесею Вознюк] / розмовляла Г. Вандзеляк. // Свобода. — 2013. — 31 
трав. — С. 8 : фотогр.  
Про шлях до книги та 20 власних виданих книжок для дітей.  
 

1028. Гадомська, Л. У музику закоханий до нестями [відомий тернопільський 
композитор та диригент Леонід Міллер] / Л. Гадомська ; фотогр. І. Пшоняка // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 25 верес. — С. 7 : фотогр.  
  

1029. Гойман, В. Візерунки на писанках — обереги українського народу [Текст] / 
В. Гойман // Свобода. — 2013. — 1 трав. — С. 5 : фотогр. — (Символ нації 
і молитва від Бога).  
Про народного майстра художнього писанкарства Ігоря Боднара із Заліщиків.  
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1030. Гошій, І. Леся та Юрій Цікали розписали навіть лелече яйце! [Текст] / 
І. Гошій // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 1—15 трав. — С. 14 : фотогр.  
Про відомих тернопільських писанкарів Лесю та Юрія Цікалів та секрети їхньої майстерності.  
 

1031. Гривас, С. Першу скрипку зробив із старих вуликів [Текст] / С. Гривас // 
20 хвилин. — 2013. — 25—25 верес. — С. [1,3] : фотогр. 
Про скрипкового майстра з Тернопільщини Олександра Гаврилюка. 
  

1032. Дмітрух, М. Про серйозне — з усмішкою [Текст] : [ інтерв’ю з терно-
пільським художником, членом Національної спілки художників України та 
Асоціації карикатуристів Дмитром Дмітрухом] / розмовляла О. Цимбровська // 
Свобода. —2013. — 16 серп. — С. 5 : фотогр. — (У робітні митця).  
 

1033. Дубровський, Р. Галина Гордасевич: портрет на фоні України [Текст] / 
Р. Дубровський // Вільне життя плюс. — 2013. — 26 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Роки 
і люди).  
Про життя і творчість нашої землячки, письменниці Галини Гордасевич.  
 

1034. Золотнюк, А. Багато мені в цьому світі не треба [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 27 лют. — С. 6. — (Наші земляки). 
Про нашого земляка, поета, перекладача, літературознавця, доктора філологічних наук, 
професора Київського національного університету імені Т. Шевченка Олександра Астаф’єва. 
  

1035. Золотнюк, А. Чим живуть поети? [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. 
М. Василечка // Вільне життя плюс. — 2013. — 29 берез. — С. 6. — (Імпрези).  
Про голову обласної організації Національної спілки письменників України Євгена 
Безкоровайного та презентацію нової збірки «І так живу».  
 

1036. Іван Марчук — посеред нас [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2013. — 26 черв. — 2 лип. — С 5 : фотогр,  
23 червня в Тернопільській артгалереї обласної організації Національної спілки художників 
України презентували фотокнигу про геніального художника, уродженця Тернопільщини 
Івана Марчука «Я — серед вас…». Співавторами фотоальбому є Богдан Хаварівський та 
Олег Снітовський.  
 

1037. Клим’юк, М. Світлі барви художника та інженера [Текст] / М. Клим’юк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 6 груд. — С. 8. — (Щойно прочитане).  
Автор статті аналізує монографію Антона Гриба «Барви життя Олега Скаржевського 
(художника-інженера)», що побачила світ у видавництві «Підручники і посібники».  
 

1038. Ковальчук, І. Дивовижна палітра Наталі Шевчук [Текст] / І. Ковальчук // 
Свобода. — 2013. — 8 трав. — С. 6 : фотогр. — (Зустріч з прекрасним).  
Про самобутню художницю, уродженку Заліщанщини Наталію Шевчук та її персональну 
виставку «Палітра мого світу» в Чернівецькому центрі культури «Вернісаж».  
 

1039. Критюк, Р. Він був великим українцем [Текст] / Р. Критюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 27 груд. — С. 5 : фотогр. — (Події. Дати. Імена).  
Про нашого земляка, видатного композитора, диригента, музиканта і фольклориста, 
професора Степана Ільковича Стельмащука.  
 

1040. Кричківська, С. На творчість його надихнула природа [Текст] / 
С. Кричківська // Свобода. — 2013. — 8 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Іван Марчук: 
погляд зблизька).  
Голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин Хоптян веде переговори з відомим 
художником щодо створення будинку патріарха авангарду в Тернополі.  
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1041. Кузьмірук, Н. Сходинками до храму святого [Текст] : (Кременецька 
епопея Богдана Романюка) / Н. Казьмірук // Свобода. — 2013. — 18 груд. — С. 3 : 
фотогр. — (У дивосвіт прекрасного).  
Особливі сторінки мистецької біографії нашого земляка, кременецького художника Богдана 
Романюка.  
 

1042. Лавренюк, М. Марія Лавренюк: «У творчості завжди треба шукати 
компроміс…» [Текст] : [ інтерв’ю з письменницею Марією Лавренюк] / 
розмовляла О. Осадко // Свобода. — 2013. — 17 трав. — С. 8 : фотогр.  
Про творчість письменниці Марії Лавренюк та її співавторство зі Сергієм Синюком.  
 

1043. Лазо, С. Сергій Лазо: бажаю вам відкриттів, нових, добрих, світлих книг 
[Текст] : [ інтерв’ю з письменником, бардом, нашим земляком Сергієм Лазо] / 
спілкувалася Н. Пасічник // Українська літературна газета. — 2013. — 12 лип. — 
С. 9 : фотогр.  
 

1044. Мадзій, І. Квіти його почуттів [Текст] : відомому поету, журналісту 
Євгенові Зозуляку — 70 / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2013. — 24 трав. — 
С. 5 : фотогр. — (Ювілеї).  
 

1045. Мадзій, І. Роман Островський: «Усі, в кого я свого часу брав інтерв’ю, 
ставали відомими артистами» [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2013. — 
1 трав. — С. 9 : фотогр. — (Цікаві зустрічі). 
Про журналіста, редактора Чортківського районного радіомовлення, через долю якого 
пройшло безліч талановитих людей.  
 

1046. Майданюк, М. Є у Ніни Данилевич мрія… [Текст] / М. Майданюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 28 серп. — С. 6 : фотогр. 
Про майстриню-вишивальницю із м. Копичинців Гусятинського району Ніну Данилевич. 

 

1047. Марченко, О. Олександр Марченко: «Не визнаю королів у мистецтві» 
[Текст] : [ інтерв’ю з талановитим земляком — музикантом, бардом, літератором, 
перекладачем, лауреатом IV Всесвітнього фестивалю миру Олександром 
Марченком] // Тернопіль вечірній. — 2013. — 3 лип. — С. 7 : фотогр. — 
(Особистості). 

 

1048. Марчук, І. Іван Марчук: «Я з цієї землі виріс, і вона дає натхнення» [Текст] : 
[інтерв’ю з народним художникомУкраїни, нашим земляком Іваном Марчуком] / 
розмову вела Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2013. — 1 берез. — С. 8 : 
фотогр. — (Прощання із зимою). 
У лютневий приїзд художника в Тернопіль журналістці вдалося поговорити з художником 
про зиму, до якої так часто він звертається у своїй творчості. 
 

1049. Маслій, М. Анатолій Горчинський і Тернопіль: любов без взаємності 
[Текст] : 22 липня знаменитому композитору, співаку і режисеру Анатолію 
Горчинському виповнилося б 90…/ М. Маслій // Нова Тернопільська газета. — 
2013. — 24—30 лип. — С. 3 : фотогр.  

 

1050. Матковська, В. Віра Матковська: «Хтось збирає золото, а я — виши-
ванки» [Текст] : [ інтерв’ю з відомою колекціонеркою Вірою Матковською] / 
спілкувалася І. Сирник // Тернопіль вечірній. — 2013. — 30 квіт. — С. 5 : фотогр.  
Саме завдяки цій невтомній жінці про унікальну борщівську вишиванку відомо усюди. 
Також вона колекціонує й інші елементи народного костюма, а ще статуетки, старі тарілки та 
фото людей у вишиванках.  
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1051. Мельничук, Б. Санкт-Петербург аплодував бережанському художникові 
[Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2013. — 17 трав. — С. 5. — 
(Вернісажі).  
Упродовж місяця в галереї N-Prospect, що на Невському проспекті в Санкт-Петербурзі, діяла 
виставка «Метаморфози». Експозицію склали роботи художника Олега Шупляка 
(м. Бережани). Він виставив понад тридцять робіт-ілюзій.  
 

1052. Микола Пазізін став заслуженим [Текст] // Свобода. — 2013. — 25 жовт. — 
С. 2. — (Пульс: новини краю).  
Уродженець Тернополя, художник станкового і монументального живопису Микола Пазізін 
отримав звання «Заслужений художник України».  
 

1053. Михлик З. Варто винайти «лісапед» [Текст] / З. Михлик // Сільські вісті. — 
2013. — 9 квіт. 
Творчий портрет художнього керівника та засновника пісенних гуртів «Бабине літо» 
(с. П’ятничани, Чемеровецький р-н, Хмельницька обл.) та «Забава» (с. Скала-Подільська, 
Тернопільська обл.) Наталії Фаліон, творчість пісенних гуртів. 
 

1054. Мичко, С. Вік романтичних капелюшків і лірики [Текст] : після виходу на 
пенсію тернополянка Марта Чопик відкрила для себе новий світ краси і творчості / 
С. Мичко // Україна молода. — 2013. — 25 лют. — С. 13 : фотогр. — (Смак життя).  
Про незвичайну жінку Марту Чопик, яка є автором майже двох десятків поетичних збірок 
для дітей, її нове захоплення рукоділлям, витинанками, аплікаціями та персональні виставки.  
 

1055. Мичко, С. Село генія [Текст] : один із найвидатніших митців сучасності 
Іван Марчук продовжує черпати натхнення в краю дитинства / С. Мичко // 
Україна молода. — 2013. — 15 — 16 берез. — С. 7 : фотогр. — (Мала Батьківщина).  
Про те, як відомий художник допомагає рідному селу, взаємну любов громади Москалівки 
до земляка-генія та перший у світі музей Івана Марчука в краю свого дитинства.  
 

1056. «Не горнися, осене, до мене!» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2013. — 27 листоп.—3 груд. — С. 14 : фотогр. — (Поезія серця). 
Про нашого земляка, лікаря за фахом Івана Кушніра, який у 1986 році написав зворушливу 
пісню «Мамо моя, мамо моя, голубко сива…» 
 

1057. Новосядлий, Б. Ігор Фарина: «Тільки любов мене веде через життя» 
[Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2013. — 22 берез. — С. 8 : фотогр. — 
(З ювілеєм, колего!).  
Про талановитого журналіста, ліричного поета, пошуківця краєзнавчих скарбів Ігоря 
Фарину, якому виповнюється 55 літ.  
 

1058. Новосядлий, Б. ЇЇ творчість гріє душу і за океаном [Текст] / Б. Ново-
сядлий // Свобода. — 2013. — 6 листоп. — С. 4 : фотогр. — (На ювілейній ноті).  
Про самобутню тернопільську журналістку і письменницю Валентину Семеняк-Штангей.  
 

1059. Новосядлий, Б. Маестро світлотіней із нашого буття [Текст] / Б. Новосяд-
лий // Свобода. — 2013. — 17 лип. — С. 12 : фотогр. — (З когорти свободівців). 
Про фотомайстра газети «Свобода», заслуженого журналіста України Богдана Приймака. До 
65-річчя від дня народження.  

 

1060. Новосядлий, Б. Роман Лубківський: «Я хочу зробити для рідного краю те, 
чого не встиг раніше…» [Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2013. — 6 груд. — 
С. 3 : фотогр. — (Теплі зустрічі на тернопільській землі).  
На Тернопіллі побував відомий громадсько-політичний діяч, письменник, дипломат, лауреат 
Національної премії імені Тараса Шевченка Роман Лубківський. Він висловив свої 
пропозиції щодо історико-культурного розвитку краю.  
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1061. Олеся Гудима: «Хочу дати світу більше любові та позитиву» [Текст] : 
[інтерв’ю з тернопільською художницею Олесею Гудимою] / [провела] 
М. Кармелюк // RIA плюс. — 2013. — 28 серп. — С. 20 : фотогр. кол.. 

 

1062. Ониськів, М. Взяла його пісня на крила [Текст] / М. Ониськів // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 14 серп. — С. 9 : фотогр. — (Нотне видання).  
Професійний музикант і сподвижник культурницької ниви Микола Чорний із 
Теребовлянщини порадував прихильників свого таланту ошатно виданою книжечкою 
«Людина до сонця йшла». Це його пісні на слова передчасно згаслого поета зі Струсова 
Степана Будного.  
  

1063. Ониськів, М. Закоханий у слово та життя [Текст] : Євгенові Зозуляку —
70 років / М. Ониськів; фотогр. А. Золотнюк // Вільне життя плюс».— 2013. — 
24 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї).  
Членові Національної спілки письменників України, багаторічному працівникові газети 
«Вільне життя плюс» виповнюється 70 років. Коротко про його життєвий і творчий шлях.  
 

1064. Ониськів, М. На терезах і радості, й журби [Текст] : шкіц до портрета 
поета Михайла Левицького на ознаку його 65-ліття / М. Ониськів // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 22 берез. — С. 5 : фотогр. — (Ювілеї ). 

 

1065. Ониськів, М. «Я воскрес, щоб із вами жити» [Текст] / М. Ониськів // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 12 черв. — С. 6 : фотогр.  
Про урочини з нагоди 80-річчя від дня народження та 55-річчя від дня смерті Степана 
Будного в Струсові Теребовлянського району.  
 

1066. Палагнюк, М. «Деякі картини виношую в уяві місяцями» [Текст] / 
М. Палагнюк // Свобода. — 2013. — 19 квіт. — С. 8 : фотогр. — (У світі образів 
і кольорів).  
Про творчість молодої художниці Тетяни Саранчук із Заліщиків.  
 

1067. Пам’яті Миколи Бездільного [Текст] // Культура і життя. — 2013. — 
22 листоп. — С. 2.  
Про організатора музичної і художніх шкіл, самодіяльного композитора і художника, 
почесного громадянина міста Бережани Миколу Бездільного.  

 
 

1068. Пасічник, А. Окраса музеїв — роботи митця [Текст] / А. Пасічник // 
Свобода. — 2013. — 27 берез. — С. 5. — (Приємно повідомити).  
Відомий на Тернопіллі заслужений художник України Ярослав Омелян передав до 
краєзнавчого музею свого рідного села Мшане на Львівщині нову партію експонатів, серед 
яких його картини, графічні роботи, збірники екслібрисів, унікальна періодика та побутові 
речі минулого століття.  
 

1069. Пекун, О. Оксана Пекун: «Зіркова хвороба» виліковується, коли про 
артиста всі забувають. Тоді він стає самим собою» [Текст] : народна артистка 
України Оксана Пекун — про кохання з першого погляду, зіркову хворобу, 
розіграші колег по шоу-бізнесу та захоплення… футболом [інтерв’ю] / розмовляла 
В. Шурин // Високий замок. — 2013. — 12—14 лип. — С. 9 : фотогр. 
Народна артистка згадує Тернопіль, де починала творчу кар’єру і стала «зіркою» на місцевій 
естраді. 
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1070. Подільська, Л. Від батька до сина, від сина до внука передається у родині 
Германів унікальне видання [Текст] / Л. Подільська; фотогр. авт. // Голос 
України. — 2013. — 31 трав. —С 4.  
Про колекцію «Кобзарів» Олега Германа — заслуженого діяча мистецтв України, поета, 
композитора, художника, кандидата історичних наук, професора Тернопільського 
національного технічного університету імені І. Пулюя.  
 

1071. Познякова, Е. Збережемо славу Вериківського [Текст] / Е. Познякова // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 18 жовт. — С. 5. — (Повертаючись до надрукованого).  
Про видатного композитора, диригента, педагога, вченого, заслуженого діяча мистецтв України 
Михайла Вериківського, який народився у Кременці, та проблеми зі створенням музею.  
 

1072. Попович, Ж. Іоанн Пінзель вчився ремеслу у корабельних скульпторів 
Франції? [Текст] : незвична гіпотеза судномоделіста та майстра-різьбяра 
з Луганська В’ячеслава Козака / Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 20 берез. — 
С. [15] : фотогр. 
 

1073. Попович, Ж. Українські обереги зібрав чортківський «Куферок» [Текст] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 18 верес. — С. [15] : фотогр. кол.  
Про мистецький «Куферок» подружжя Шерстіїв із Чоркова. 

 

1074. Проба пера та пензля, або Кілька штрихів до портрету дівчини, яка 
шукає себе [Текст] // Наш день. — 2013. — 4 верес. — С. 13 : фотогр. кол. 
Про молоду тернопільську художницю Марійку Зарічну. 

 

1075. Прокопишин, Ю. Повелителька кольору [Текст] / Ю. Прокопишин // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 11 січ. — С. 8 : фотогр. — (Творчі зустрічі).  
Про маловідому художницю-пейзажистку Іванну Михалків із хутора Теофілівка 
Тернопільського району.  
 

1076. Рибак, В. Володимир Рибак: «Є ще порох у порохівницях» [Текст] : 
[інтерв’ю з музикантом-валторністом, який уже чверть століття є невід’ємною 
частинкою колективу «Оркестра Волі» Володимиром Рибаком] / спілкувалася 
Любов Гадомська //Тернопіль вечірній. — 2013. — 24 лип. — С. 5 : фотогр. — 
(Особистості). 

 

1077. Романюта, Е. Едуард Романюта: «Любов до рідного міста можна 
проявляти по-різному» [Текст] : [ інтерв’ю з талановитим співаком Едуардом 
Романютою] / спілкувалася В. Касіян // Вільне життя плюс. — 2013. — 8 берез. — 
С. 8 : фотогр. — (Гість сторінки).  
Про нашого земляка, талановитого співака, в якого є ціла колекція нагород із конкурсів усіх 
рівнів.  
 

1078. Садовська, Г. «Для всіх є час зорі й хреста» [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 29 берез. — С. 5 : фотогр. — (Березнева муза).  
Творчий портрет Олега Германа — поета, прозаїка, викладача, заслуженого діяча мистецтв 
України. До 65-річчя від дня народження.  

 

1079. Садовська, Г. З поверненням, майстре! [Текст] / Г. Садовська; фотогр. 
М. Василечка // Вільне життя плюс. — 2013. — 24 квіт. — С. 6 : фотогр. — 
(Незабутні). 
Про заслуженого діяча мистецтв України, театрального художника Степана Данилишина та 
встановлення пам’ятної дошки на розі бульвару Шевченка і вулиці Гетьмана Сагайдачного.  
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1080. Самодала, В. Маестро хорового співу [Текст] /В. Самодала // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 1 листоп. — С. 5 : фотогр. — ( Незабутні).  
До річниці пам’яті багаторічного диригента хорової капели «Боян» Бережанського будинку 
культури, заслуженого працівника культури України Богдана Кухарчука.  

 

1081. Семеняк-Штангей, В. Енергія світла, любові, добра [Текст] : [ інтерв’ю 
з письменницею, журналісткою, фотографом Валентиною Семеняк-Штангей] / 
запитувала А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 29 листоп. — С. 6 : 
фотогр. — (Розмова з автором).  

 

1082. Сердюк, А. Жінка, яка несе у світ пісню [Текст] /А. Сердюк // Свобода. — 
2013. — 22 берез. — С. 8 : фотогр. — (Знайомтесь!). 
Про Вікторію Мищій — керівника гуртка художньої самодіяльності Галицького коледжу 
ім. В. Чорновола, ансамблю «Галичанки», тріо «Ліра», наставника сольних виконавців 
закладу. 
 

1083. Смільська, О. Мар’яна Павлюк: «Хочу спробувати у мистецтві все» 
[Текст] / О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 13—19 лют. — 
С. 14 : фотогр.  
Про Мар’яну Павлюк із села Жуків Бережанського району. Вона захоплюється живописом, 
графікою, ленд-артом, художньою фотографією та керамікою.  
 

1084. Сорока, П. Петро Сорока: «Читати треба заради душі» [Текст] : [ інтерв’ю 
з тернопільським письменником Петром Сорокою] / [провела] Ж. Попович // 
Номер один. — 2013. — 18 верес. — С. 9 : фотогр.  
 

1085. Степанов, О. Олексій Степанов: «Креативні люди мають більший шанс 
на щастя» [Текст] : [ інтерв’ю з талановитим митцем Олексієм Степановим] / 
С. Погребенко // Свобода. — 2013. — 20 лют.— С. 3 : фотогр. — (Особистості). 
Про митця Олексія Степанова, який своїми руками залишив добрий слід на Тернопільщині.  
 

1086. Таємниці імені мого… [Текст] / підгот. Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 
6 верес. — С. 8 : фотогр.  
Про тернопільську мисткиню Богдану Дурду.  

 

1087. Тимків, Ю. Тернополянин перетворює металобрухт на мистецтво [Текст] / 
Ю. Тимків; фотогр. авт. // Наш день. — 2013. — 6 листоп. — С. 3 : фотогр.  
Про унікальні скульптури тернопільського художника Сергія Кузнєцова.  

 

1088. Томчишин, Ю. Ромчика Сасанчина запрошують на фестиваль в Італію 
[Текст] : маленька зірка допомогла газеті «Місто» зібрати кошти на лікування 
Андрійка / Ю. Томчишин // Місто. — 2013. — 2 січ. — С. 21 : фотогр. — (Цікаві 
знайомства). 
Про десятирічного Ромчика Сасанчина із с. Садки Заліщицького району, до якого не 
обернулися судді проекту «Голос. Діти». Але завдяки своїй харизмі, щирості та 
неймовірному голосу він став улюбленцем всієї країни.  
 

1089. Томчишин, Ю. Степан Сіятов не може жити без фотоапарата [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2013. — 12 черв. — С. 10 : фотогр. — (Цікаві 
знайомства). 
Про творчий доробок фотографа Степана Сіятова з Кременця та його перемогу в ювілейному 
конкурсі газети «Місто».  
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1090. «У дорожній валізі усі мої бажання…» [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 26 черв. — 2 лип. — С. 13 : фотогр. — (Поезія серця).  
Про Мар’яну Савку — одну з найжіночніших сучасних українських поетес, уродженку 
Тернопільщини.  
 

1091. Удін, Є. Євген Удін: «Надихає те, що люди розуміють мою творчість» 
[Текст] : [ інтерв’ю із заслуженим художником України Євгеном Удіним] / 
Р. Квач // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 17—23 квіт. — С. 13 : фотогр.  
 

1092. Федьків, О. Душа талантами багата [Текст] /О. Федьків // Вільне життя 
плюс. — 2013. —13 листоп. — С. 7 : фотогр. — ( Світ захоплень).  
Про Володимира Чумакевича з Кременця, його різнобічні таланти та захоплення.  
 

1093. Цебрій, Є. Малює картини-ілюзії [Текст] / Є. Цебрій // 20 хвилин. — 2013. — 
15—16 трав. — С. 3.  
Про творчість та унікальний стиль у мистецтві художника із Бережан Олега Шупляка. 
 

1094. Цимбалюк, М. Іван Марчук: «Усе ще попереду, бо я ще не жив» [Текст] / 
М. Цимбалюк // Слово Просвіти. — 2013. — 5—11 верес. — С. 16 : фотогр.  
Про творчість та плани на майбутнє видатного художника, уродженця Тернопільщини Івана 
Марчука.  
  

1095. Цимбровська, О. Сімейний тандем: і пензлем, і пером [Текст] / 
О. Цимбровська // Свобода. — 2013. — 4 верес. — С. 10 : фотогр. кол. 
Про творчість подружжя тернопільських художників Петра Шпорчука та Галини Денеги. 
 

1096. Чайківська, Я. Ювілярці Валентині Семеняк-Штангей — многая літа! 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 4 груд. — С. 6.  
Талановита журналістка нашого краю Валентина Семеняк-Штангей отримала медаль «За 
особисті досягнення у літературній творчості, за вагомий внесок у відродження духовності, 
культури і мови українського народу» від НСПУ. Ювілярка отримала також нагороду і від 
НСЖУ — золоту медаль української журналістики. 
 

1097. Шаган-Тетеря, М. Дорога в життя почалася з Москалівки [Текст] / 
М. Шаган-Тетеря // Вільне життя плюс.— 2013. — 15 листоп. — С. 5 : фотогр. — 
(Земляки).  
Нещодавно відвідати своє рідне село Москалівку, що на Лановеччині, приїхав народний 
художник України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка Іван Марчук. 
 

1098. Юрса, Г. Віддати дар до решти, без останку [Текст] / Г. Юрса // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 6 : фотогр. 
Про тернопільського художника Михайла Николайчука.  
 

До 80-річчя від дня народження скульптора Івана Мердака 
1099. Левицька, Л. Розмовляв зі скульптурами, як із живими людьми [Текст] / 

Л. Левицька // Голос України. — 2013. — 21 груд. — С. 13 : фотогр.  
У Тернопільському замку відкрилася виставка дерев’яних скульптур заслуженого майстра 
народної творчості Івана Мердака — до його 80-річчя від дня народження. Представлено 
понад 20 робіт майстра.  
 

1100. Маслій, М. Поряд з нами жив геній. Але ми того не розуміли і не бачили… 
[Текст] /М. Маслій // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 4—10 груд. — С. 9 : 
фотогр.  
Творчий шлях заслуженого майстра народної творчості України, скульптора Івана Мердака. 
До 80-річчя від дня народження.  
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1101. Скоропляс, Н. Автор живих скульптур [Текст] / Н. Скоропляс // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 18 груд. — С. 6 : фотогр. — (Незабутні).  
Про непересічного майстра народної творчості, члена Національної спілки художників 
України Івана Мердака. До 80-річчя від дня народження.  
 

1102. Скоропляс. Н. Лемківський самородок [Текст] / Н. Скоропляс // Культура 
і життя. — 2013. — 29 листоп. — С. 5 : фотогр.  
Про експозицію, розгорнуту в Тернопільському замку з нагоди 80-річчя заслуженого майстра 
народної творчості, члена НСХУ Івана Мердака.  
 

1103. У дереві — обличчя і душа [Текст] // Свобода. — 2013. — 4 груд. — С. 5. — 
(Наші незабутні).  
З нагоди 80-ти річчя знаменитого скульптора Івана Мердака у Тернопільському замку 
презентовано його виставку дерев’яних скульптур.  
_______________ 

Див. також № 497 
 

До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка 
1104. Брик, А. На Кременеччині руйнується пам’ятник Шевченкові [Текст] : 

чи дочекається він помпезного святкування з нагоди 200-річчя Кобзаря?.. / 
А. Брик // Наш день. — 2013. — 30 жовт. — С. 2 : фотогр.  
Про те, як народний умілець з Тернопільщини Василь Казновецький намагається довести до 
ладу пам’ятник Кобзареві і сподівається на підтримку влади.  

 

1105. Бурма, В. Кобзареве слово, Кобзарева пісня [Текст] / В. Бурма // Вільне 
життя плюс. — 2013. —13 берез.— С. 6 : фотогр. — (Фотоінформація).  
Святкові вшанування пам’яті геніального поета, виразника національного українського духу 
в Тернополі. 
 

1106. Гордо звучало Тарасове слово [Текст] // Свобода. — 2013. — 24 трав. — 
С. 3. — (Наша пісня, наша дума не вмре, не загине).  
Представники Тернопілля вибороли перемогу на XXII Всеукраїнському відкритому конкурсі 
читців імені Тараса Шевченка (м. Київ).  
 

1107. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] [травень — серпень 
2013р.] /підгот. : Є. Безкоровайний та [ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 4. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — 
Зі змісту: [23 травня біля пам’ятника Тарасові Шевченку в Тернополі відбулися 
Шевченківські читання, приурочені до 152-ї річниці перепоховання праху 
Великого Кобзаря]; [26 травня у рамках підготовки до 200-річчя Тараса 
Шевченка на Театральному майдані Тернополя тривало обласне літературно-
мистецьке свято «В сім’ ї вольній, новій»]; [4 червня стали відомими підсумки 
конкурсу логотипів до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. 
Найвідповіднішою умовам цього творчого змагання визнана робота викладача 
Бережанської дитячої художньої школи, члена НСПУ Олега Шупляка].  

 

1108. Коваль, Є. Неординарна історія пам’ятника Т. Шевченку у Лисичинцях 
[Текст] / Є. Коваль // Свобода. — 2013. — 13 груд. — С. 8. — (До 200-річчя 
Кобзаря).  
З історії встановлення пам’ятника Тарасові Шевченку в селі Лисичинцях Підволочиського 
району. 
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1109. Левицька, Л. Хто допоможе облагородити пам’ятник? [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2013. — 8 листоп. — С. 13 : фотогр. — (Колізія).  
Житель Млинівців Кременецького району, заслужений майстер народних промислів Василь 
Казновецький хоче встигнути відремонтувати пам’ятник Тарасові Шевченку та влаштувати 
сільський музей у своєму рідному селі. Він просить допомоги у розв’язанні цих проблем. 

 

1110. Лінчевська, С. Де ж ви, правнуки славних прадідів великих? [Текст] / 
С. Лінчевська // Вільне життя плюс. — 2013. — 6 листоп. — С. 6 : фотогр. — 
(Понад двадцять років у бур’янах).  
Пам’ятник Великому Кобзареві, який у центрі Млинівців Кременецького району, схоже 
нікому, окрім його теперішнього господаря — заслуженого майстра народних промислів 
України Василя Казновецького, не потрібний.  

 

1111. Томин, В. Маршрут Шевченківськими місцями [Текст] / В. Томин // 
Свобода. — 2013. — 27 листоп. — С. 2. — (Пульс: новини краю).  
До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка фахівці відділу культури, туризму 
національностей та релігій Кременецької РДА розробили туристичний маршрут 
Шевченківськими місцями Кременецького району.  
_______________ 

Див. також № 51, 86, 98, 131, 234, 245, 288, 347, 359, 360, 364, 379, 445, 464, 467—469, 609, 
613, 628, 634, 664, 710, 758—760, 762, 766, 767, 912 

 
 

До 70-річчя від дня народження українського художника 
Дмитра Стецька 

1112. Веремійчик, О. Акварелі Дмитра Стецька [Текст] / О. Веремійчик // 
Українське слово. — 2013. — 27 листоп.—3 груд. — С. 12 : фотогр. — (Зауважте).  
У галереї АВС відбулося відкриття виставки акварелей яскравого представника 
західноукраїнського мистецтва андеграунду, тернополянина Дмитра Стецька.  
 

1113. Попович, Ж. Ніби зі скла виростають козаки на полотнах Дмитра Стець-
ка [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 6 листоп. — С. [15] : фотогр. 
Творчий портрет українського художника, яскравого представника історичного живопису, 
нашого земляка Дмитра Стецька. До 70-річчя від дня народження.  
 

1114. Стецько, Д. Дмитро Стецько: «В мені живе вічна боротьба з полотном, 
яке ще недописане» [Текст] : одному з найвідоміших українських живописців 
Дмитрові Стецьку 8 листопада виповнюється 70 років : [інтерв’ю з художником 
Дмитром Стецьком] / М. Маслій // Високий замок. — 2013. — 8—10 листоп. — 
С. 9 : фотогр.  
 

1115. Юхно-Лучка, М. Дмитро Стецько «заКОДував» хмельничан [Текст] / 
М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 4—10 верес. — С. [10].  
До 20 вересня в Хмельницькому обласному художньому музеї триватиме виставка відомого 
в Україні й за кордоном тернопільського художника Дмитра Стецька. 
 

1116. Юхно-Лучка, М. Художник з листопаду [Текст] : 7 фактів до 70-річчя 
Дмитра Стецька / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 6—
12 листоп. — С. 12 — 13 : фотогр.  
_______________ 

Див. також № 784—787 
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До 75-річчя від дня народження українського вченого-археолога, 
мистецтвознавця, історика, громадсько-політичний діяча,  

заслуженого діяча мистецтв України Ігоря Ґерети  
1117. Ґерета, Я. Донька Ігоря Ґерети Ярина: «Тато сам створював музеї, а для 

нього музею немає… [Текст] : [ інтерв’ю з Яриною Ґеретою] / [провела] М. Юхно-
Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 25 верес.—1 жовт. — С. 6 : фотогр.  
  

1118. Герман, О. Незабутній ефект магнетизму «тернопільського дивака» 
[Ігоря Ґерети] [Текст] / О. Герман // Свобода. — 2013. — 25 верес. — С. 5 : фотогр. 

 

1119. Садовська, Г. Його було багато скрізь [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 25 верес. — С. 6 : фотогр.  
До 75-річчя від дня народження Ігоря Ґерети — краєзнавця, археолога, історика, 
мистецтвознавця, громадсько-політичного діяча.  

 

1120. Цьогоріч відзначатимемо 75-річчя Ігоря Герети [Текст] // Свобода. — 
2013. — 16 січ. — С. 1. — (Наші незабутні).  
Затверджено заходи з відзначення в області 75-річчя від дня народження відомого 
громадського діяча, науковця, краєзнавця, мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв 
України Ігоря Ґерети.  
_______________ 

Див. також № 478, 603, 711 
 

До 75-річчя від дня смерті Миколи Бенцаля — актора, режисера, учасника 
та співзасновника «Тернопільських театральних вечорів»  

1121. Матіїв, З. В останню дорогу його проводжала тужлива мелодія 
карпатських трембіт [Текст] / З. Матіїв // Свобода. — 2013. — 13 верес. — С. 6 : 
фотогр. — (Наші незабутні).  

До 75-річчя від дня смерті Миколи Бенцаля — актора, режисера, учасника та співзасновника 
«Тернопільських театральних вечорів», уродженця Тернопільщини. 

 

1122. Матіїв, З. Пам’яті великого актора [Текст] / З. Матіїв // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 13 верес. — С. 6 : фотогр. — (Незабутні).  
Про видатного галицького актора, режисера, учасника та співзасновника «Тернопільських 
театральних вечорів», уродженця Тернопільщини Миколу Бенцаля. 
 

До 141-ї річниці від дня народження всесвітньо відомої співачки  
Соломії Крушельницької  

1123. Іванишин, В. Допоки в світі музика живе [Текст] / В. Іванишин // 
Свобода. — 2013. — 8 листоп. — С. 1. — (У сузір’ ї світової слави). 
Погруддя славетній оперній співачці Соломії Крушельницькій, уродженці Тернопільщини, 
встановили у Заліщиках. Нині її ім’ям названо вулицю і сквер, де тепер постав пам’ятник. 
 

1124. Левицька, Л. Квіти для Соломії, котра прославила країну / Л. Левицька // 
Голос України. — 2013. — 25 верес. — С. 5 : фотогр.  

Про святкову імпрезу до 141-ї річниці від дня народження всесвітньо відомої співачки 
Соломії Крушельницької в Тернополі 
 

1125. Левицька, Л. Погруддя Соломії Крушельницької — в однойменному 
сквері [Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 2013. — 6 листоп. — С. 8. — 
(Калейдоскоп вістей).  
У сквері Соломії Крушельницької (м. Заліщики) встановили її погруддя.  
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1126. Лінчевська, С. Ім’я твоє житиме вічно [Текст] / С. Лінчевська, фотогр. 
І. Пшоняка // Вільне життя плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 3. — (Імпрези). 
Про святкову імпрезу з нагоди 141-ї річниці від дня народження Соломії Крушельницької 
в Українському домі «Перемога».  

 

1127. Осадчук, Л. На Тернопільщині встановили пам’ятник Соломії Крушель-
ницькій [Текст] / Л. Осадчук // День. — 2013. — 5 листоп. — С. 2 : фотогр.  
У Заліщиках встановили погруддя славетній оперній діві, уродженці Тернопільщини 
Соломії Крушельницькій. 
 

1128. Пшоняк, І. Вшанували світлу пам’ять Соломії Крушельницької [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2013. — 25 верес. — С. 10 : фотогр.  
Відзначення 141-ї річниці від дня народження Соломії Крушельницької в Тернополі. 
 

До 150-річчя від дня народження Тимотея Бордуляка 
1129. Савак, Б. Вшанували отця-письменника [Текст] / Б. Савак // Вільне 

життя плюс. — 2013. — 8 лют. — С. 5. — (Ювілеї). 
Про ювілейні урочистості, присвячені 150-річчю знаного земляка, видатного письменника-
реаліста Тимотея Бордуляка, у Великому Ходачкові.  
_______________ 

Див. також № 126, 127, 307, 353, 396 
 

Пам’яті мистецтвознавця, історика, педагога, художниці, лауреата 
Всеукраїнської премії імені Братів Лепких Тамари Удіної 

1130. Гадомська, Л. Тамара Удіна. Літа у вирій відлетіли, а пам’ять 
залишилась назавжди [Текст] / Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 
30 січ. — С. 7 : фотогр. — (Особистості). 
Про відомого тернопільського мистецтвознавця, історика, педагога, художницю, лауреата 
Всеукраїнської премії імені Братів Лепких Тамару Удіну, яка відійшла у вічність.  
 

1131. Маслій, М. Одною квіткою земля стала біднішою, одною зіркою — 
багатші небеса [Текст] / М. Маслій ; фотогр. Є. Удіна // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 30 січ.—5 лют. — С. 3 : фотогр.  
16 січня 2013 року українська культура втратила щирого патріота, талановитого 
мистецтвознавця, високопрофесійну художницю Тамару Удіну.  
 

1132. Садовська, Г. Їй навіть квіти душу відкривали [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 30 січ. — С. 6 : фотогр. — (Незабутні).  
Про відому тернополянку, художницю, мистецтвознавця, педагога Тамару Удіну та сумну 
звістку про її смерть.  
 

Інше 
1133. Безкоровайний, Є. «Славень Тернополю» [Текст] / Є. Безкоровайний // 

Вільне життя плюс. — 2013. — 23 серп. — С. 5. — (Щойно з друку).  
Таку назву має збірка поезій, яка побачила світ у видавництві «Тернограф» з нагоди чергової 
річниці нашого обласного центру. 

 

1134. Богданюк, Т. «Батьківські обереги» започаткували сини [Текст] / 
Т. Богданюк // Свобода. — 2013. — 2 серп. — С. 6 : фотогр.  
З 28 червня до 28 липня на Тернопіллі відбулася низка заходів на пошанування поета Івана 
Демчишина (До 65-річчя від дня народження). 
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1135. Бондючна, Ю. Великі справи робляться у Великій Іловиці [Текст] / 
Ю. Бондючна // Слово Просвіти. — 2013. — 27 черв. — 3 лип. — С. 15 : фотогр.  
Про тих, хто створював у Великій Іловиці літературно-меморіальний музей поета, пісні якого 
звучать в Україні та за її межами, майстра пейзажної лірики і гострого публіцистичного 
слова Георгія Петрука-Попика.  

 

1136. Брик, А. У Тернополі презентували книгу першого бургомістра [Текст] / 
А. Брик // Наш день. — 2013. — 14 серп. — С. 9 : фотогр.  
 

1137. Бурма, В. Лицарі пензля і різця — ювіляри [Текст] / В. Бурма // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 27 груд. — С. 5 : фотогр. — (Фоторепортаж).  
Про ювілейний вернісаж з нагоди 30-річчя об’єднання майстрів живопису Тернопільщини 
в обласну організацію Спілки художників України. 

 

1138. Весельська, Л. Півстоліття на весільні вінки [Текст] : Наталка Незнайома 
з Горошової на Тернопільщині до дрібниць знає, як правильно вбрати наречену / 
Л. Весельська // Україна молода. — 2013. — 21 — 22 черв. — С. 19 : фотогр.  
Про звичаї та обряди в Горошовій Борщівського району.  

 

1139. Вечір пам’яті Ольги Кобилянської [Текст] //Культура і життя. — 2013. — 
6 груд. — С. 3 : фотогр. — (Новини).  
У виставковому залі Державного історико-культурного заповідника, що в Бережанах, 
відбувся літературно-мистецький вечір з нагоди 150-річчя від дня народження 
Ольги Кобилянської.  

 

1140. Войцехівська, Г. Пісня — хліб, яким живиться душа народу [Текст] / Г. Вой-
цехівська // Вільне життя плюс. — 2013. — 27 берез.— С. 6 : фотогр. — (Творчі обрії). 
Про тих, хто множить пісенну славу села Шельпаки у Підволочиському районі.  

 

1141. Гадомська, Л. «Роксоланія» дарувала тернополянам хороший настрій 
[Текст] / Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 4 верес. — С. 2 : фотогр. 
У рамках святкування Дня міста в Тернополі відбувся етнофестиваль української діаспори.  
 

1142. Гербіш, Н. Книжка буденних дивовиж [Текст] : [ інтерв’ю з авторкою 
бестселерів Надією Гербіш] / запитувала А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 
2013. — 27 груд. — С. 6. — (Розмова з автором).  
Про нову книжку збаражчанки, авторки бестселерів Надії Гербіш «Помаранчевий дарунок».  
 

1143. Гонта, Н. «Осанна, благословенний, хто йде в ім’я господнє»! [Текст] / 
Н. Гонта; фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2013. — 1 трав. — С. 6 : фотогр.  
У Вербну неділю в Тернополі відбулося традиційне театралізоване свято відтворення 
євангельської події в’ їзду Ісуса Христа в Єрусалим.  
 

1144. Гриць Драпак … у тюрмі [Текст] / О. Савка // Вільне життя плюс. — 
2013. — 6 лют. — С. 6. — (Несподіваний ракурс). 
Про виступ народного артиста України Гриця Драпака в Копичинецькій виправній колонії № 112. 
 

1145. Данилків, І. На Тернопілля повертають забуте ім’я Михайла Паращука 
[Текст] / І. Данилків //Наш день. — 2013. — 27 листоп. — С. 5 : фотогр.  
Про відзначення 135-річчя від дня народження відомого скульптора та громадського діяча Ми-
хайла Паращука в Тернопільському вищому професійному училищі № 4, яке носить його ім’я. 
 

1146. Дацюк, Г. Родом із Кордишева [Текст] / Г. Дацюк // Слово Просвіти. — 
2013. — 22—28 серп. — С. 8—9 : фотогр. — (Рідний край).  
Селу Кордишеву на Тернопільщині виповнилося 500 років. Тут відбулося мистецько-
краєзнавче дійство «Моє село — душі Великдень вічний», під час якого презентовано книгу 
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«Кордишів: минуле та сьогодення» за участю автора — директора департаменту культури, 
релігій та національностей ОДА Григорія Шергея.  

 

1147. Деркач, З. Наталія Лобас — «Жінка III тисячоліття» [Текст] / З. Деркач // 
Свобода. — 2013. — 5 лип. — С. 6 : фотогр. — (Знай наших!).  
Тернополянка Наталія Лобас — талановита дитяча письменниця, матуся та просто чарівна 
жінка. Саме її на урочистій церемонії нагородження найпрестижнішої премії «Коронація 
слова» нагородили відзнакою «Жінка III тисячоліття».  

 

1148. Деркач, З. Тернополянин впевнено підкорює «Голос країни» [Текст] / 
З. Деркач // Свобода. — 2013. — 5 черв. — С. 10 : фотогр. — (Знай наших). 
Тарас Мельник із Тернополя увійшов до фіналу «Голос країни». 
 

1149. Дрозд, В. Творча мозаїка таланту або Замітки на полях нової книги 
Богдана Мельничука «Приліт голуба» [Текст] / В. Дрозд // Свобода — 2013. — 
26 лип. — С. 6 : фотогр. — (Щойно з друку).  
 

1150. «Є місто на світі як перша любов…» [Текст] : вийшла збірка поезій, 
присвячених Тернополю [«Славень Тернополю»] // Нова Тернопільська газета. — 
2013. — 28 серп. — 3 верес. — С. [10] : фотогр.  
 

1151. Золотнюк, А. Гімн життю в камені [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 25 січ. — С. 5 : фотогр. — (Репрезентації ). 
Світлини унікальних старих скульптур із некрологів Тернопільщини зібрав під палітуркою 
фотоальбом дизайнера Андрія Кіся «Сльоза і камінь».  
 

1152. Космовська, І. Зоряна дівчинка Оля зі Швейкова [Текст] / І. Космовська // 
Свобода. — 2013. — 16 жовт. — С. 10 : фотогр. — (Юний талант). 
Про талановиту дівчинку зі Швейкова Монастириського району та її перемогу в конкурсах та 
телепрограмі «Україна має талант».  
 

1153. Костишин, Л. Розганяли піснями хмари і танцями гріли осінь… [Текст] / 
Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2013. — 25 верес. — С. 7 : фотогр. — 
(Мшанцю 550). 
Про святкування Дня села в Мшанці Зборівського району. 
 

1154. Крашівська, Н. Поезії та проза на славу життя [Текст] / Н. Крашівська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 20 груд. — С. 6. — (Книжковий огляд).  
Книжкові новинки, видані творчими людьми, пов’язаними із Гусятинщиною.  
 

1155. Кузишин, І. Обласна мистецька [Текст] / І. Кузишин / Вільне життя 
плюс. — 2013. — 8 листоп. — С. 6. — (Для вас, аматори).  
З історії встановлення обласної мистецької премії імені Ярослави Музики, її лауреатів. 
 

1156. Кучерук, А. На один день Чортків перетворився в кіностолицю! [Текст] / 
А. Кучерук // Номер один. — 2013. — 30 жовт. — С. 3 : фотогр.  
У Чорткові знімали повнометражний фільм «Урсус» — спільний проект кінематографістів 
України, Грузії, Болгарії та Німеччини.  
 

1157. Кушнірук, З. «Лідихів рідний, я завжди з тобою, в чистих джерелах, 
квітучих садах…» [Текст] / З. Кушнірук ; фотогр. І. Пшоняка // Наш день. — 
2013. — 11 верес. — С. 8 : фотогр. кол. 
Про святкування Дня села в Лідихові Кременецького району.  
 

1158. Левицька, Л. Вірші понесли у народ [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2013.— 22 берез. — С. 9. — (До ювілею).  
Про різноманітні акції та заходи на відзначення Шевченківських днів у Тернополі з 7 до 
13 березня цього року. 
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1159. Левицька, Л. Здоровий спосіб життя — фішка свята Зими [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2013. — 23 лют. — С. 12 : фотогр.  
Тисячі тернополян взяли участь у святі Зими, програма якого була насичена великою 
кількістю змагань, ігор, вертепних дійств, колядок тощо.  
 

1160. Левицька, Л. Рушниками з’єднали береги [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2013. — 24 січ. — С. 3. — (До дня Соборності та Свободи України).  
Понад дві тисячі представників Тернопільської та Хмельницької областей взяли участь у між-
обласному святі «Збруч — ріка єднання», присвяченому Дню Соборності та Свободи 
України.  
 

1161. Лінчевська, С. Танець гармонії душі і тіла [Текст] / С. Лінчевська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 27 груд. — С. 8 : фотогр. — (Професійне 
захоплення).  
Дебютний сольний концерт нашої землячки Еліни Абакарової у Нью-Делі. Вона успішно 
представила Україну, а її танець був високо оцінений спеціалістами індійської культури. 
 

1162. Лінчевська, С. У Чорткові оселився «Куферок» [Текст] / С. Лінчевська; 
фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2013. — 6 лют. — С. 6 : фотогр. — 
(Ми — українці).  
У Чорткові подружжя Ірини Вербіцької та Володимира Шерстія створило етномайстерню 
«Куферок». Вона постійно наповнюється хорошими людьми, гарними враженнями, цікавими 
експонатами й приємними зустрічами. 
  

1163. Мадзій, І. Ліричний букет «Дністрового перевесла» [Текст] / І. Мадзій // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 1 листоп. — С. 6. — (Наші гості). 
У Борщеві відбулося всеукраїнське літературно-мистецьке свято, участь у якому традиційно 
беруть митці Тернопілля, Хмельниччини, Вінничини та інших областей України.  
 

1164. Макаренко, О. Особливий погляд на історію, сьогодення і майбутнє 
Тернополя [Текст] / О. Макаренко // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 20 — 
26 лют. — С. 3 : фотогр.  
22 лютого на «5 каналі» вийде телепрограма «Особливий погляд про Тернопіль».  
 

1165. Матушевська, О. Свічка як ліхтарик і домашній оберіг [Текст] / 
О. Матушевська // Свобода. — 2013. — 25 груд. — С.12 : фотогр. — (Світ її 
захоплень).  
Мистецтво виготовлення свічок за технікою майстрів XIX століття освоїла тернопільська 
художниця Катерина Крупніцька.  
 

1166. Мельничук, Б. «Літературний Тернопіль», 2013, № 2 [Текст] / Б. Мельни-
чук // Вільне життя плюс. — 2013. — 3 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Вийшов з друку).  
Головний редактор журналу про тих, хто представлений у другому номері журналу 
«Літературний Тернопіль» за 2013 рік.  

 

1167. Мельничук, Б. «Літературний Тернопіль», 2013, № 4 [Текст] / Б. Мельни-
чук // Вільне життя плюс. — 2013. — 9 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Щойно з друку).  
Огляд чергового числа журналу «Літературний Тернопіль». 

 

1168. Мельничук, Б. «Літературний Тернопіль»: книга четверта [Текст] / 
Б. Мельничук // Свобода. — 2013. — 11 жовт. — С. 8. — (Щойно з друку).  

 

1169. Мельничук, Б. Перший «Літературний Тернопіль» нового року [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2013. — 9 січ. — С. 6. — (Вийшов з друку).  
Про зміст першого номера журналу «Літературний Тернопіль» за 2013 рік.  
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1170. Мельничук, Б. Свіжий «Літературний Тернопіль» [Текст] / Б. Мельничук // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 12 черв. — С. 9 : фотогр. — (Щойно з друку).  
Огляд третього числа журналу «Літературний Тернопіль» за 2013 рік.  
 

1171. Мереживо любові народилося в Борщові [Текст] // Свобода. — 2013. — 
27 груд. — С. 8. — (На ваше прохання).  
Про знаного в Україні двічі заслуженого працівника естрадного мистецтва та культури, 
нашого земляка, борщівського композитора Ярослава Злонкевича та його нову пісню 
«Мереживо любові» на слова заліщанина Василя Дрозда.  
 

1172. Мичко, С. Під Різдво у Різдвянах [Текст] : напередодні свята «УМ» 
побувала в невеличкому селі на Тернопільщині зі святою назвою / С. Мичко // 
Україна молода. — 2013. — 4 — 5 січ. — С. 7 : фотогр. — (Точка на карті).  
Про споконвічні традиції святкування, оригінальні традиційні різдвяні страви у Різдвянах на 
Теребовлянщині.  
 

1173. Мусієнко, Н. «Літературні вакації» вдалися [Текст] / Н. Мусієнко // Укра-
їнська літературна газета.— 2013. — 28 черв. — С. 5 : фотогр. — (Майстер-клас).  
Нещодавно в Тернополі з ініціативи поетеси Наталі Пасічник відбулася серія майстер-класів 
у межах «Літературних вакацій» — дводенного заходу, присвяченого проблемам сучасної 
літератури та видавничої справи.  

 

1174. Мушинка, М. Книга, сповнена любові до Тернопілля [Текст] / 
М. Мушинка // Свобода. — 2013. — 23 січ. — С.12 : фотогр. — (Нові видання).  
Академік НАН України, професор, доктор філологічних наук про нову книжку 
тернопільського журналіста Миколи Шота «На пагорбі долі». 

 

1175. Ніженко, Г. «Файне місто» вшанувало молодих [Текст] / Г. Ніженко; фо-
тогр. І. Пшоняка // Свобода. — 2013. — 3 лип. — С. 3 : фотогр. — (Відлуння свята).  
У Тернополі відбулися різноманітні заходи, присвячені Дню молоді.  
 

1176. Одягну я вишиванку — України цвіт [Текст] // Наш день. — 2013. — 
4 верес. — С. 20 : фотогр. кол. 
Про «Свято вишиванки» у с. Васильківцях Гусятинського району.  
 

1177. Ониськів, М. Він дбав не лиш про електровню [Текст] / М. Ониськів // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 14 серп. — С. 6. — (Є така книжка).  
У Тернопільському прес-клубі репрезентували журналістам сигнальний примірник 
унікальної поетичної збірки Володимира Лучаківського — бургомістра Тернополя. 
  

1178. Ониськів, М. Кордишів: 500 гілок на древі життя [Текст] / М. Ониськів // 
Вільне життя плюс.— 2013. — 10 лип. — С. 6 : фотогр. — (Два ювілейних акорди).  
Про вихід у тернопільському видавництві «Терно-граф» 300-сторінкової, багато 
ілюстрованої книжки «Кордишів: минуле та сьогодення» до ювілею села. Автори — 
уродженці села Григорій Шергей (заслужений діяч мистецтв України, директор 
департаменту культури, релігій та національностей ОДА) та Анатолій Лукащук (інженер, 
культуролог та краєзнавець).  
 

1179. Ониськів, М. Чи втримає Україна українську книжку [Текст] / 
М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 2013. — 27 лют. — С. 7. — (Точка зору).  
Автор статті переймається проблемами книговидання в Україні, низьким попитом на 
книжкову продукцію та гордиться сферою книгодруку на Тернопільщині.  
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1180. Осадчук, Л. «Кришталева цегла» за найкращу інвестицію [Текст] / 
Л. Осадчук // День. — 2013. — 18 груд. — С. 2.  
На Міжнародному конкурсі «Дім — 2013», що відбувся у польському місті Любліні, 
Збаразький замок визнано одним із найкращих.  
 

1181. Осадчук, Л. Світлина Воздвиженської церкви Тернополя — у десятці 
найкращих конкурсу «Вікіпедії» [Текст] / Л. Осадчук // День. — 2013. — 20 листоп. — 
С. 2 : фотогр.  
За підсумками конкурсу «Вікіпедія» любить пам’ятки — 2013», робота Дмитра Ващенка 
«Воздвиженська церква XVI століття над міським ставом», на якій у нічному сяйві 
Тернополя постають церкви — Воздвиження Чесного та Животворящого Хреста 
Господнього (УАПЦ), у десятці найкращих.  
 

1182. Осадчук, Л. Українці вітають Ліну Костенко з Днем народження [Текст] / 
Л. Осадчук //День. — 2013. — 19 берез. — С. 2 : фотогр. 
Про акцію в Тернополі на вшанування геніальної поетеси.  

 

1183. Підставка, Р. У «Замків Тернопілля» — «Кришталева цегла» [Текст] / 
Р. Підставка // Свобода. — 2013. — 18 груд. — С. 1.  
Національний заповідник «Замки Тернопілля» за інвестиційно-реставраційний проект 
«Реставрація інтер’єрів частини існуючих приміщень Замкового палацу Збаража» у місті 
Люблін (Республіка Польща) отримав престижну міжнародну нагороду за найкращу 
інвестицію по обидва боки кордону Євросоюзу. 

 

1184. Погорецький, В. «До джерел рідного краю» [Текст] / В. Погорецький // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 13 берез. — С.6 : фотогр. — (Славні земляки).  
Головний редактор журналу «Золота Пектораль» про вручення премії ім. Івана Бажанського 
матері світлої пам’яті Степана Сапеляка — Ганні Костянтинівні. Цю літературну відзнаку 
посмертно присуджено торік її уславленому синові.  

 

1185. Попович, Ж. Відома художниця Наталя Басараб відкрила у власному 
помешканні благодійний салон [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 
17 лип. — С. 12 : фотогр.  
Мисткиня Наталя Басараб започаткувала у власній квартирі благодійний салон. Тут творчі 
особистості можуть презентувати свій доробок.  
 

1186. Попович, Ж. Відомий невідомий Іван Марчук [Текст] / Ж. Попович // 
Номер один. — 2013. — 19 черв. — С. 3 : фотогр.  
Про нещодавно виданий альбом-книгу «Я — серед вас… Іван Марчук» Богдана 
Хаварівського та Олега Снітовського.  
 

1187. Попович, Ж. Таємниці ікон Збаразького замку [Текст] / Ж. Попович // 
Номер один. — 2013. — 20 лют. — С. 12 : фотогр.  
Про історію п’ятьох ікон, що нині зберігаються у стінах Збаразького замку.  

 

1188. Попович, Ж. У Львові знайшли унікальну збірку віршів бургомістра 
Тернополя Володимира Лучаківського [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 
2013. — 14 серп.— С. 2.  
Видавництво «Джура» презентувало репринтне видання збірки поезій бургомістра 
Тернополя Володимира Лучаківського.  
 

1189. Починок, Ю. «Золота пектораль» перший ювілей святкувала у столиці 
[Текст] / Ю. Починок // Вільне життя плюс. — 2013. — 27 лют. — С. 6 : фотогр.  
Літературно-мистецький вечір, приурочений п’ятиріччю заснування журналу «Золота 
Пектораль», відбувся в Будинку письменників у Києві.  
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1190. Пшоняк, І. День народження Івана Франка урочисто відзначили у місті 
[Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2013. — 28 серп. — С. 2.  
 

1191. Романенко, Л. Дві Лесі і Богдан «мелодія трьох» [Текст] / Л. Романенко // 
Нова Тернопільська газета. — 2013. — 27 берез.—2квіт. — С. 13 : фотогр.  
Про творчу співпрацю поетів Лесі Любарської, Богдана Мельничука та співачки 
й композитора Лесі Мацьків.  
 

1192. Романів, Д. Фото церкви — у десятці найкращих [Текст] / Д. Романів // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 15 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Цікаво).  
Робота студента Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя 
Дмитра Ващенка «Воздвиженська церква XVI століття над міським ставом» увійшла до 
десятки кращих фотоконкурсу «Вікіпедія любить пам’ятки — 2013».  
 

1193. Садовська, Г. «Білий голос висоти» Ліни Костенко [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 27 берез. — С. 6 : фотогр. — (Великі українці).  
Про безмежну любов і повагу мільйонів українців до Ліни Костенко, чия творчість 
є еталоном громадської гідності, незламності, справжнього патріотизму. Творчі зустрічі 
з шанувальниками її таланту в Тернополі.  
 

1194. Садовська, Г. Лише б з Божих доріг не зійти [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 15 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Творчі зустрічі).  
У мистецькому салоні Наталі Басараб відбувся камерний вечір пам’яті Дмитра Кащишина. 
Його влаштувала Дарія Чубата — єдина донька, одна з найвідоміших нині тернополянок, 
серце якої сповнене великої дюбові до батьків.  
 

1195. Садовська, Г. «Майстер-клас» від Миколи Шота [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 25 січ. — С. 5. — (Щойно з друку).  
Про другу книгу власного кореспондента «Урядового кур’єра» Миколи Шота «На пагорбі долі».  
 

1196. Садовська, Г. Мистецький салон Наталі Басараб [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 14 серп. — С. 6 : фотогр. — (Ще можемо дивувати).  
У власній квартирі художниця Наталя Басараб відкрила мистецький салон. Тут відбуваються 
зустрічі з художниками, журналістами, поетами, митцями.  
 

1197. Садовська, Г. Полководець, хреститель, будівничий [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 14 серп. — С. 6 : фотогр. — (Сини твої, Україно). 
Огляд триптиху «Володимир Великий» тернопільського художника, заслуженого діяча 
мистецтв України Казимира Сікорського та глибинне проникнення в епоху, діяння великого 
князя, філософське осмислення його непроминущого спадку.  
 

1198. Семеняк, В. «Подільська толока» зібрала друзів [Текст] / В. Семеняк; 
фотогр. авт. // Місто. — 2013. — 16 січ. — С.13 : фотогр.  
Про вихід восьмого випуску альманаху «Подільська толока», який є колективною збіркою 
літературного об’єднання, що діє при Тернопільській обласній організації Національної 
спілки письменників України.  
 

1199. Серемуля, Т. «Таїна Пінзеля» — з любов’ю до генія [Текст] / Т. Серемуля // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 26 квіт. — С. 2 : фотогр. — (Репрезентації).  
В органному залі Збаразького замку відбулася репрезентація каталогу робіт творів видатного 
скульптора другої половини XVIII століття Іоанна Георга Пінзеля.  
 

1200. Степан Дністрян зібрав колекцію коломийок [Текст] // Свобода. — 
2013. — 8 листоп. — С. 2. — (Пульс: новини краю).  
Виявляється, що керівник обласної санітарної служби ще й письменник. З-під його пера вийшла 
книга «Я починаюсь з отчої землі». Вона присвячена 10-річчю товариства «Бойківщина».  
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1201. Тернополянин Тарас Мельник дістався прямих ефірів «Голосу країни» 
[Текст] // Номер один. — 2013.— 8 трав. — С. 9.  
На другому етапі конкурсу — вокальному двобої — співак настільки вразив членів журі, що 
вони не змогли відпустити його з проекту.  

 

1202. Тернополянка стала фіналісткою [Текст] // Свобода. — 2013. — 9 жовт. — 
С. 10 : фотогр. — ( Висока оцінка). 
Ірина Кушнір стала фіналісткою Всеукраїнського телепроекту «Крок до зірок» та виборола 
друге місце.  

 

1203. Томчишин, Ю. У містечку Пінзеля відбуваються концерти просто неба 
[Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2013. — 3 лип. — С. 13 : фотогр. 
У Бучачі занедбаний старовинний двір перетворили на артмайданчик. Щонеділі тут збираються 
місцеві жителі, щоб переглянути вистави, послухати музику, навчитися танцювати. Автор 
проекту під назвою «Арт-двір» — відомий бучацький музикант Віктор Гребеньовський.  
 

1204. Тракало, В. «Крок до зірок» підкорює Людмила Турко [Текст] / 
В. Тракало // Свобода. — 2013. — 24 лип. — С. 3 : фотогр. — (Знай наших). 
Талановита Людмила Турко із села Криниця, що на Монастирищині, у фіналі престижного 
дитячого конкурсу «Крок до зірок».  
 

1205. Українець, Н. Я з вами залишаюсь у згадці [Текст] / Н. Українець // 
Свобода. — 2013. — 25 жовт. — С. 8 : фотогр. — (До 90-річчя від дня народження 
Миколи Бездільного). 
Про талановитого художника, різьбяра, учасника міжнародних і всеукраїнських виставок 
Миколу Бездільного.  
 

1206. Фаріон, І. Реставратор народних реліквій [Текст] : колишній математик 
відроджує фольклорні перлини рідного села / І. Фаріон // Високий замок. — 
2013. — 21 січ. — С. 9 : фотогр.  
У Лапшині Бережанського району Степанія Желінська збирає призабуті пісні рідного краю, 
місцеві прикмети, приказки, прислів’я, повір’я.  
 

1207. Федечко, М. Кременець [Текст] / М. Федечко // Вільне життя плюс. — 
2013. — 15 листоп. — С. 1. — (З потоку новин).  
Тут руйнується дім, в якому народився і зростав відомий український композитор Михайло 
Вериківський. Ще гірша ситуація з будинком державної школи мистецтв 
ім. М. Вериківського.  
 

1208. Федишен, Б. За щиру пісню — подяка [Текст] / Б. Федишен // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 5 квіт. — С. 1. — (Що у вас?). 
У Кременецькому обласному гуманітарно-педагогічному інституті імені Т. Шевченка 
оголосили підсумки творчого звіту мистецьких й аматорських художніх колективів району, 
присвяченого 199-й річниці від дня народження Т. Г. Шевченка.  
 

1209. Федишен, Б. Змушує замислюватись «Макровернісаж» [Текст] / 
Б. Федишен // Свобода. — 2013. — С. 8 : фотогр. — (Жити і творити). 
Про фотоклуб «Позитив» Кременецького районного будинку культури, який творчо 
й результативно діє уже п’ятий рік.  

1210. Федишен, Б. «Моя перша писанка» — у Куликові [Текст] / Б. Федишен // 
Свобода. — 2013. — 12 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Родом із мистецтва).  
У клубі села Куликів Кременецького району провели майстер-клас «Моя перша писанка» за 
участю народного майстра із цього виду декоративного мистецтва Ярослави Осадци.  
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1211. Федорів, Т. Збаразький замок: нові факти [Текст] / Т. Федорів // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 4 січ. — С. 3 : фотогр. — (Цікаво).  
В органному залі Замкового палацу м. Збаража відбулася презентація нової книги Руслана 
Підставки «Авторство та реконструкція замків Збаража».  
 

1212. Фіалко, Н. Із джерел життя [Текст] : [ інтерв’ю з тернопільською 
письменницею Ніною Фіалко] / розмову вела О. Цимбровська // Свобода. — 
2013. — 4 жовт. — С. 8 : фотогр. — ( На ювілейній ноті).  
 

1213. Хаварівський, Б. Роздуми на березі неба [Текст] / Б. Хаварівський // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 27 груд. — С. 6. — (Щойно прочитане).  
Огляд нової збірки Олександра Астаф’єва «На березі неба», до якої увійшло 294 твори. 
 

1214. Цимбал, А. «Золотій пекторалі» — п’ятірка [Текст] / А. Цимбал // 
Літературна Україна. — 2013. — 21 лют. — С. 2. — (Ювілеї).  
У Будинку письменників (м. Київ) відсвяткував свій перший ювілей літературний журнал 
«Золота Пектораль», заснований у Чорткові зусиллями українського ентузіаста, 
письменника, ветерана афганської війни Володимира Погорецького.  
 

1215. Чайківська, Я. Книга, яка надихає на життя [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 3 лип. — С. 9 : фотогр.  
Про нову книгу журналістки Олени Лайко «Якби не він, якби не вона».  
 

1216. Чайківська, Я. Тепла зустріч в українській бібліотеці в Москві [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 16 січ. — С. 5: фотогр.  
Тернопільська письменниця і журналістка Валентина Семеняк-Штангей мала можливість 
погостювати у працівників бібліотеки української літератури в Москві. Вона подарувала 
бібліотеці понад двадцять книг місцевих письменників та літераторів.  
 

1217. Шот, М. А біля гармати сам Хмельницький став [Текст] : своє 500-річчя 
Скалат на Тернопіллі зустрів із реконструйованим парком і відремонтованими 
дорогами / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 6 листоп. — С. 20 : фотогр.  
Про насичену та розмаїту програму, театралізоване мистецьке дійство «Древній Скалат крізь 
віки», містечко народних майстрів, виставки художників та скульпторів, враження від свята.  
 

1218. Шот, М. Образ Володимира Великого творив і тернополянин [Текст] : 
тема Київської Русі посіла яскраве місце в творчості художника Казимира 
Сікорського / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 11 верес. — С. 17 : фотогр. 
кол. — (Персоналії).  
 

1219. Шот, М. Яке Різдво без «павука»? [Текст] : Тернопіль порадував жителів 
та гостей міста дідухом-рекордсменом та величною шопкою / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2013. — 11 січ. — С. 5 : фотогр.  
 

1220. Штангей, В. «Охрімові шпички» від Чоловічка [Текст] / В. Штангей // 
Свобода. — 2013. — 4 жовт. — С. 8. — ( Приємно повідомити).  
Нашому славному Тернопіллю є чим пишатися. Цьогорічними лауреатами Нобельської 
премії Всеукраїнського фестивалю гумору (с. Нобель, Рівненська обл.) у номінації 
«Авторський гумор» стали поети гумористи Орест Чоловічок та Микола Базів.  
 

1221. Юзва, Ж. Художник, що єднає небесне із земним [Текст] / Ж. Юзва // 
Свобода. — 2013. — 6 лют. — С. 12 : фотогр. — (Краса палітри Ярослава 
Збараського).  
Про щойно видану книжку «Небесне — у земному» Ярослава Збараського. Це альбом-
каталог, у якому зібрані далеко не всі ілюстрації картин підволочиського художника.  
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Міжнародний літературний конкурс «Коронація слова — 2013» 
1222. Волянський, Н. Дипломи «Коронації слова» — в Тернополі [Текст] / 

Н. Волянський // Вільне життя плюс. — 2013. — 21 черв. — С. 6. — (Знай наших!).  
Про переможців міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова — 2013». Серед 
нагороджених є й тернополяни — Алла Бінцаровська, Богдан Мельничук, Галина Шулим, 
Наталя Лобас.  
 

1223. Стукало, Н. Дитяча пісенна лірика Алли Бінцаровської [Текст] / 
Н. Стукало // Тернопіль вечірній. — 2013. — 19 черв. — С. 4 : фотогр.  
У Києві відбулася урочиста церемонія вручення Міжнародної літературної премії 
«Коронація слова». Володарем першої премії в номінації «Пісенна лірика для дітей» за твір 
«Усмішка матусі» та дипломантом у номінації «П’єси для дітей» за музичну п’єсу «Пісня 
рідного краю» стала Алла Бінцаровська. Богдан Мельничук, Галина Шулим та Наталія Лобас 
також стали дипломантами літературного конкурсу  
_______________ 

Див. також № 1147 
 

Тернопільська алея зірок 
1224. Касьян, В. Василь Бурма: «Я працюю, а до слави мені діла нема» [Текст] / 

В. Касьян // Вільне життя плюс. — 2013. — 28 серп. — С. 9 : фотогр. 
Тернопільська алея зірок поповнилась іменем фотохудожника Василя Бурми.  

 

1225. На алеї зірок у Тернополі — поповнення [Текст] // Свобода. — 2013. — 
30 серп. — С. 1. 
Тернопільська алея зірок поповнилась іменами фотохудожника Василя Бурми та 
письменниці Лесі Романчук.  

 

Школа писанкарства «Намалюю писаночку» при «Молодій Просвіті» 
1226. Богданюк, Т. Писанкове диво від «Молодої Просвіти» [Текст] / 

Т. Богданюк. // Свобода. — 2013. — 10 квіт. — С. 3. 
Упродовж п’ятиденного курсу учасники школи писанкарства під назвою «Намалюю 
писаночку» навчаться розписувати писанки, отримають чимало пізнавальної інформації про 
українські традиції святкування Великодня.  

 

1227. Запрошують на писанки [Текст] // RIA плюс. — 2013. — 3 квіт. — С. 1. 
Коротке повідомлення про роботу школи писанкарства «Намалюю писаночку», 
організаторами якої є молодіжна громадська організація «Молода Просвіта», творча 
майстерня «Арт-колесо».  

 

1228. Золотнюк, А. Прадавня магія писанки [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 12 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Передвеликоднє).  
Писанки в оточенні ікон, ляльок-мотанок і великодніх листівок представили на виставці, яку 
відкрили в обласному художньому музеї. Також відбувся майстер-клас писанкарства 
«Великодні візерунки» спільно з обласним методичним центром народної творчості.  

 

1229. Чайківська, Я. Тернополян запрошують до школи писанкарства [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 3 квіт. — С. 9 : фотогр.  
Про школу писанкарства та давні традиції створення писанок.  

 

1230. Шот, М. Тернопіль відкрив нові зірки [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2013. — 21 верес. — С. 18 : фотогр.  
Алею зірок, яку три роки тому заклали на одній з найулюбленіших тернополянам вулиці — 
Гетьмана Сагайдачного, поповнили іменами заслуженого журналіста України фотохудожника 
Василя Бурми та письменниці-лікаря Лесі Романчук. 
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Музика, Т., 728, 1003 
Мусієнко, Н., 88, 1173 
Мусіхіна, Л., 115 
Мушинка, М., 436, 443, 451, 1174 

Н 

Назар, М., 298 
наконечний, А., 390 
Насипаний, В., 237 
Незнайома, Н., 1138 
Неприцький-Грановський, О., 1018 
Нестеренко, А., 928 
Нецко, С., 187 
Нечай, А., 706 
Николайчук, М., 1098 
Ніженко, Г., 589, 867, 1175 
Новаківський, О., 436, 443 
Новіцька, Н., 30, 188 
Новосядлий, Б., 24, 234, 290, 291, 496, 

637, 937, 1007, 1057—1060 

О 

Олексєєва, О., 231 
Олексюк, В., 431 
Оленин А., 710 
Оленич, Л., 91, 92, 112 
Оленська-Петришин А., 805 
Оленчин, І., 1026, 
Олійник, Л., 156 
Олійник, С., 717 
Омелян, Я., 234, 275, 364, 773, 777, , 

1068 
Ониськів, М., 25, 93, 157, 235, 236, 382, 

646, 908, 911, 912, 1063—1065, 1178, 
1179 

Оревчук, Л., 322 
Орляк, А., 94 

Осадко, О., 1042 
Осадца, Я., 669, 1210 
Осадчук, Л., 158, 797, 868, 886, 938, 

1127, 1180—1182 
Осинський, А., 794 
Осташко, І., 764 
Островська, Л., 765 
Островський, Р., 1045 
Осуховська, С., 95 

П 

Павленко, М., 239 
Павлів, Я., 991 
Павлюк, М., 1083 
Пазізін, М., 1052 
Пайонк, М., 96—99 
Палагнюк, М., 1066 
Палій, В., 284 
Папуша, І., 528 
Паращук, М., 95, 780, 1145 
Пасічник, А., 1043, , 1068 
Пасічник, Н., 1173 
Пастух, П., 295 
Пекун, О., 1069 
Пенюта, Н., 303 
Петрук-Попик, Г., 490, 492, 499, 1135,  
Петручок, В., 1014, 1015 
Петрушевич, Є., 139 
Петрушенко, М., 766 
Печена, А., 100 
Півненко, Б., 610, 611, 617 
Півсетко, Л., 482 
Підставка, Р., 1183, 1211 
Пінзель, І-Г., 34, 97, 111, 252, 343, 345, 

349, 374, 376, 381, 383, 391, 393, 401, 
412, 414, 419, 420, 428, 794, 812—
825, 1072, 1199, 1203 

Погорецький, В., 9, 1184, 1214 
Погребенко, С., 1085 
Подільська, Л., 1070 
Подуфалий, В., 283, 284 
Познякова, Е., 1071 
Покусінська, Л., 444, 446 
Покусінський, О., 444, 446 
Полин, Я., 646 
Польова, Г., 101, 102 
Полюга, М., 677, 860, 863, 869, 1008 
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Попадюк, О., 306 
Попеляр, К., 724 
Попович, Ж., 384, 385, 504, 530—532, 

540, 572, 786, 822, 833, 905, 925, 945, 
1072, 1073, 1084, 1112, 1185—1188 

Постолан, О., 798 
Постолана, М., 807 
Починок, Ю., 1189 
Правдива, Д., 387, 423 
Приймак, Б., 1059 
Присяжнюк, А., 788 
Присяжнюк, В., 788 
Присяжнюк, О., 788 
Пришляк, О., 497 
Прокопишин, Ю, 1075  
Проценко, Т., 103 
Процик, Н., 685 
Проців, М., 104—109, 470 
Проців, О., 86 
Пукач, В., 388 
Пуляк, М., 958 
Пчола, С., 110, 323 
Пшоняк, І., 2, 111, 159, 160, 226, 227, 

237—241, 260, 269, 273, 428, 533, 
612, 613, 637, 640, 645, 674, 750, 752, 
772, 781, 799—801, 836, 846, 852, 
872, 1028, 1128, 1157, 1190  

Р 

Разінкова-Возницька, Л., 817 
Раскін, Ф., 631 
Рахманінов, С., 621 
Репка, Б., 573 
Рибак, В., 1076 
Рижевська, С., 16, 1002  
Різник, О., 959 
Романенко, Л., 424, 425, 535, 729, 853, 

869, 870, 1191 
Романів, Д., 638, 1192 
Романчук, Л., 1225, 1226 
Романюк, Б., 1041 
Романюк, Л., 693 
Романюта, Е., 1077 
Рудзінський, М., 700, 703 
Ружицька, С., 960 
Рюміна, Л., 131 

С 

Савак, Б., 112, 476—482, 1129  
Савка, А., 161 
Савка, І., 41, 69, 77, 78, 113, 118, 124 
Савка, М., 41, 69, 77, 78, 113, 118, 124 
Савка, О., 590 
Савчук, Г., 326, 730, 731 
Савчук, Т., 695 
Садляк, С., 433 
Садовська, Г., 379,498, 536—539, 574, 

575, 614, 615, 802, 978, 1048, 1078, 
1079, 1119, 1132, 1193—1197 

Садовська, С., 377 
Садовський, В., 336 
Самодала, В., 1080 
Самчук, О., 136 
Сапеляк, С., 214, 219, 267, 280, 1184 
Саранчук, Т., 1066 
Сарахман, М., 686 
Сасанчин, Р., 290 
Сачко, І., 507, 540, 541 
Семеняк, В., 162, 242—244, 331, 590, 

592, 1198 
Семеняк-Штангей, В., 202, 215, 255, 

1058, 1081, 1216 
Сергіїв, Д., 706 
Сердюк, А., 1082 
Серемуля, Т., 804, 1199 
Синенька, Б., 651 
Синюк, С., 1042 
Синюкович, С., 499 
Cинявська, В., 340 
Сирник, І., 969, 1050 
Сідоров, А., 292 
Сікорський, К., 503, 543, 561, 1197, 

1218 
Сімонов, Г., 1021 
Сіятов, С., 1089 
Сказко, Л., 306 
Скаржевський, О., 1037 
Скиба, Р., 224 
Скоропадський, П., 143, 166, 392 
Скоропляс, Н., 1101, 1102 
Словацький, Ю., 310—312, 314, 447—

450 
Смик, О., 21, 833, 844 
Смик, Р., 474 
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Смільська, О., 114, 616, 798, 879, 1083  
Снігур, А., 646 
Снітовський, О., 1036, 1186 
Собеський, Я., 408 
Собкович, Н., 399—400, 790 
Собуцька, В., 542—545, 576, 607, 617, 

700 
Собчук, В., 618 
Содомора, О., 115, 116 
Соломатин, І., 1009 
Солонер, М., 351 
Сорока, П., 209, 1087 
Сохацький, М., 446 
Співак, І., 1010 
Сподаренко, В., 703  
Станкевич, О., 805 
Cтахурський, І., 687 
Стельмащук, С., 1039 
Степанов, О., 1085 
Степчук, К., 979 
Стецій, Г., 189 
Стецько, В., 343, 374, 390, 393 
Стецько, Д., 784—787, 1112—1116 
Стратілат, М., 347 
Стригун, Ф., 519, 521, 539, 544 
Студит Теодор, 365 
Стукало, Н., 163, 245—247, 1223 
Сум, К., 918 
Сута, І., 1111 
Сушко, В., 7652 

Т 

Теленко, Р., 721 
Теленко, Я., 721 
Телявська, Г., 307 
Тимків, Ю., 118, 119, 190, 248—250, 

254,835, 880, 946, 962, 1087 
Тимків, Я., 547, 802 
Тимоніна, Д., 466 
Тихий, Б., 845 
Ткаченко Л., 595 
Ткаченко, С., 209 
Ткачик. Б., 802 
Ткачук, В., 741 
Ткачук-Гнатовик, Т., 180  
Томин, В., 165, 500, 548, 963, 1111 
Томків, Л., 191 

Томчишин, Ю., 251, 252, 688, 720, 823, 
1088, 1089, 1203  

Тракало, В., 1204 
Тракало, О., 289, 292—296 
Турко, Л., 1204 
Тхорик, P., 440 
Тютюнник Є., 768 

У 

Удін, Є., 48, 49, 373, 488, 1091 
Удіна, Т., 8, 347, 1130—1132 
Українець, Н., 348, 1205 
Ульяненко, О., 169 
Уніят, В., 346, 389, 398 

Ф 

Фабрична, Г., 894 
Фаліон, Н., 765, 769, 770, 1012, 1013, 

1053 
Фарина, І., 1057 
Фаріон, І., 1206 
Федечко, М., 8, 121, 297, 299. 300, 325, 

462, 670, 1207 
Федик, Я., 308 
Федишен, Б., 310—314, 483, 689, 1014, 

1015, 1208—1210 
Федорів, І., 122 
Федорів, Т., 1211 
Федорців, Н., 167, 168, 549, 824, 895 
Федчина, Л., 193, 194 
Федьків, О., 1092 
Феленчак, В., 979 
Фіалко, Н., 1212 
Філь, Є., 897 
Формазюк, В., 702, 733, 734  
Франків, М., 19, 370 
Франко, І., 208, 480, 1190 
Фролов, В., 917, 918 

Х 

Хаварівський, Б., 346, 389, 398, 646, 
1036, 1186, 1213 

Хворостецький, І., 348 
Хільчук, Т., 645 
Хім’як, В., 550 
Хміляр, Л., 123, 137, 138, 338, 671, 690, 

782 
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Хованець, Т., 195, 
Хомінець, В., 134, 136 
Хоптян, В., 137, 876, 1040 
Храпливий, Є., 297 

Ц 

Цебрій, Є., 256, 692, 854, 1093 
Цендровський, Ю., 231 
Цимбал, А., 1214 
Цимбалюк, М., 393, 1094 
Цимбровська, О., 1032, 1095, 1212 
Цікало, Л., 1030 
Цікало, Ю., 1030 
Цісик, К., 177, 667 

Ч 

Чайка, В., 805  
Чайка, Н., 898 
Чайківська, Н., 196—199 
Чайківська, Я., 15, 124, 125, 169—173, 

257—276, 394, 426—429, 441, 442, 
486, 501, 551—558, 578, 608, 611, 
619—622, 639, 672—675, 735—738, 
744—748, 754—755, 787, 836, 837, 
843, 844, 846, 855, 872, 887, 899, 906, 
959, 973, 980—982, 986, 1096, 1215, 
1216.ю 1230  

Чарнецький, С., 951 
Чеканова Н., 395 
Чепанин, М., 703 
Чепіга, І., 277 
Черемшинська, Р., 453, 454  
Черемшинський, О., 126, 127, 451—460 
Чернець, А., 420 
Чихарівська, С., 174, 711  
Чоловічок, О., 1220 
Чопик, Є., 754 
Чопик, М., 731, 736, 1054 
Чорна, Н., 939, 1025 
Чорний, М., 1062 
Чорній, Г., 1010 
Чорноволенко, М., 706  
Чубата, Г., 624—626, 1194 
Чубата, Д., 559—561, 591, 593, 627, 631, 

676 
Чуприна, Є., 169 

Ш 

Шаган-Тетеря, М., 449, 1097 
Шалата, М, 74 
Шачко, П., 751 
Шашкевич, М., 54, 72, 74  
Швець, Т., 396, 397 
Швець, Ю., 961, 965 
Швирида, Я., 994 
Шевченко, Т., 51, 74, 85, 86, 98, 131, 

266, 275, 288, 359, 364, 379, 445, 464, 
467—469, 609, 613, 634, 644, 710, 
758—760, 762, 767, 781, 910—912, 
1104—111, 1208 

Шевчишина, О., 450 
Шевчук, Н., 1038 
Шептицький, А., 390 
Шергей, Г., 24, 25, 1146, 1178 
Шерстіїв подружжя, 1072 
Шерстій, В., 774, 1162 
Шерф, Г., 814 
Шеховцова, Т., 200 
Шилова, Л., 201 
Шкарабан, М., 128 
Шмига, Я., 825, 984 
Шовкошитний, В., 216, 272 
Шозда, О., 175, 909 
Шот, М., 278—282, 398—402, 443, 502, 

562, 563, 579—581, 632—634, 770, 
783, 806—809, 873, 900, 931, 932, 
987, 988, 1174, 1195,Ю 1217—1219, 
1226 

Штангей, В., 594, 1220 
Штокало-Пархомчук, Я., 472, 595, 640, 

707, 771, 810, 989, 1016 
Шубарт, П., 130 
Шулим, Г., 1222, 1223 
Шулявка, Н., 403 
Шумська, В., 407, 408 
Шупляк, О., 468, 757—760, 762, 764, 

767,768, 792, 1051 
Шурин, В., 1069 

Щ 

Щирба, Д., 190 
Щиренко, Б., 43 
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Ю 

Юзва, Ж., 1221 
Юрса, Г., 176, 177, 332, 404, 430, 484, 

487, 888, 1017 
Юхно, П., 582 
Юхно-Лучка, М., 541, 564, 610, 641, 

856, 901, 1116, 1117 

Я 

Якимів, В., 922 
Яновська, Н., 28, 298 
Яновська, С., 132 
Янукович, В., 996 
Ярема, Г., 947 
Ярема, І., 309 
Ярмуш, В., 112, 205, 233 
Яскілка, Н., 202 
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Перелік переглянутих періодичних видань 
 

Аргументы и факты в Украине (м. Київ) 
Бережанське віче (м. Бережани 
Тернопільської обл.) 
Бібліосвіт (м. Київ) 
Бібліотечна планета (м. Київ) 
Бібліотечний форум України (м. Донецьк) 
Високий замок (м Львів) 
Вільне життя (м. Тернопіль) 
Вільне слово (м. Козова) 
Вісник Книжкової палати (м. Київ) 
Вісник Надзбруччя (смт Гусятин) 
Вісник Національної академії наук України 
(м. Київ)  
Вісті Придністров’я (м. Монастириська 
Тернопільської обл.) 
Віче (м. Київ) 
Воля (м. Теребовля Тернопільської обл.) 
Газета по-українськи (м. Київ) 
Галицький вісник (м. Борщів 
Тернопільської обл.) 
Голос народу (м. Чортків Тернопільської 
обл.) 
Голос України (м. Київ) 
Гомін волі (смт Підволочиськ 
Тернопільської обл.) 
20 хвилин (м. Тернопіль) 
Демократична Україна (м. Київ) 
День (м. Київ) 
Деснянка вільна (м. Чернігів) 
Дзеркало тижня (м. Київ) 
Діалог (м. Кременець) 
Домашня газета (м. Тернопіль) 
Земля Підгаєцька (м. Підгайці 
Тернопільської обл.) 
Експрес (м Львів) 
Київ вечірній (м. Київ) 
Комсомольская правда в Украине (м. Київ) 
Культура і життя (м. Київ) 
Літературна Україна (м. Київ) 
Літературний Тернопіль (м. Тернопіль) 
Мандрівець (м. Тернопіль) 

Медична академія (м. Тернопіль) 
Місто (м. Тернопіль) 
Молодь України (м. Київ) 
Музеї України (м. Київ) 
Наш день (м. Тернопіль) 
Нова ера (м. Тернопіль) 
Нова Тернопільська газета (м. Тернопіль) 
Номер один (м. Тернопіль) 
Образотворче мистецтво (м. Київ) 
Обрій ПІБ (м. Київ) 
Освіта України (м. Київ) 
Персонал плюс (м. Київ) 
Подільське слово (м. Тернопіль) 
Порадниця (м. Київ) 
Рада (м. Тернопіль) 
RIA плюс (м. Тернопіль) 
Сегодня (м. Київ) 
Сільські вісті (м. Київ) 
Свобода (м. Тернопіль) 
Сегодня (м. Київ) 
Слово Просвіти (м. Київ) 
Соломія (м. Тернопіль) 
Соціальний захист (м. Київ) 
Тернопіль (м. Тернопіль) 
Тернопіль вечірній (м. Тернопіль) 
Тернопільська газета (м. Тернопіль) 
Тернопільський оглядач (м. Тернопіль) 
Тернопільські оголошення (м. Тернопіль) 
Україна і світ сьогодні (м. Київ) 
Україна молода (м. Київ) 
Українська газета (м. Київ) 
Українська культура (м. Київ) 
Українська літературна газета (м. Київ) 
Українська музична газета (м. Київ) 
Українське слово (м. Київ) 
Урядовий кур’єр (м. Київ) 
Факты и комментарии (м. Київ) 
Четверта влада (м. Тернопіль) 
Шкільний бібліотечно-інформаційний 
центр (м. Київ) 
Шлях перемоги (м. Тернопіль) 
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