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Загальні питання культури 
Блаженко, А. Соковита палітра «чортківської зими» [Текст]: [ інтерв’ю] / А. Блаженко // Свобода. - 2008. – 16 січ. 

- С.5: фото. 
Завідувачка відділу культури і туризму Чортківської райдержадміністрації Галина Чайківська розповідає про визначні культурні події 
року, здобутки та творчий звіт мистецьких колективів в обласному центрі. 

 

Болєщук, В. Володимир Болєщук: «Без відродження соціальної інфраструктури на селі важко уявити 
відродження нації» [Текст]: [ інтерв’ю] / зап. О. Водяний // Свобода. – 2008. – 5 берез. – С.3. 
Голова Тернопільської райдержадміністрації Володимир Болєщук обґрунтовує необхідність функціонування на селі соціальної 
інфраструктури, зокрема клубів, бібліотек, наводить приклади відремонтованих, відкритих та переобладнаних. 

 

Груховська, Я. Згода дім будує [Текст] / Я. Груховська // Свобода. - 2008. – 9 лют. - С.4: фото. 
Працівники культури через газету «Свобода» запрошують народних депутатів від Тернопільщини І. Стойка, Я. Джоджика, 
В. Дерев’яного, О. Гуменюка й усіх, кому не байдужа доля Народного дому, побудованого 1939 року в селі Велика Плавуча 
Козівського р-ну., надати кошти на ремонт та оновлення його обладнання. 

 

Зозуляк, Є. Культура виходить із кризи? [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. – 2008. – 8 берез. – С. 1. – 
(Засідання колегії). 
Підсумки роботи закладів галузі підвів на розширеному засіданні колегії управління культури ОДА його начальник Г. Шергей.  В 
обговоренні доповіді разом з іншими керівниками взяв участь директор Тернопільської ОУНБ В. Вітенко. 

 

Паламар, А. Село вигибає…[Текст]: у нашого села славне минуле, важке сучасне та чи буде в нього майбутнє? / 
А. Паламар // Культура і життя. - 2008. – 9 січ. - С.6-7: фото. 
Письменник-публіцист Арсен Паламар із Тернополя порушує  також проблеми культури сіл області. 

 

Попова, О. А культура пропадає [Текст]: майже півтора мільйона гривень треба на нагальний ремонт закладів 
культури / О. Попова // Експрес. - 2008. -  2 лют. – Тернопільські новини. - С.3: фото. 
Начальник управління культури ОДА Григорій Шергей про стан приміщень закладів культури області та проблеми, пов’язані з їх ремонтом. 

 

Попович, Ж. У культури нерадісне лице [Текст] / Ж.Попович // Тернопіль вечірній. - 2008. – 23-29 січ. - С.2. 
Голова Тернопільської обласної ради Михайло Миколенко та керівництво управління культури облдержадміністрації вивчали стан 
закладів обласних театрів та музеїв, який виявився невтішним та потребує значних капіталовкладень. 

 

Сергієнко, Г. Про кути у колі культури [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. - 2008. – 16 січ. - С.5. 
Про робочі зустрічі голови Тернопільської обласної ради М. Миколенка із представниками закладів культури обласного центру. 

 

Смеречинський, М. Рятуймо те, що не повинно вмерти [Текст] /М. Смеречинський // Вільне життя. - 2008. – 
26 берез. - С.6. 
Автора статті, бувшого працівника культури, турбують проблеми галузі та занепад моральних цінностей української нації. 

 

Бібліотечна справа 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Вшануємо пам’ять Кобзаря [Текст]: програма святкових заходів з нагоди відзначення в області 194-ї річниці від 
дня народження Т.Г. Шевченка // Свобода. – 2008. – 3 берез.. – С.7. 
Огляд заходів у закладах культури області, в тому числі  Тернопільській ОУНБ.  

 

Дудка, А. Як Затонський, сміття та земля розкололи міськраду [Текст] / А. Дудка // Нова ера. - 2008. -  19-
25 берез. –С.5. 
Депутат Головко на пленарному засіданні міської ради звернувся до депутатів  щодо перейменування ТОУНБ, викликавши сміх, 
оскільки ім’я В. П. Затонського з обласної книгозбірні було знято ще у 1991 році. 

 

Заморська, Л. Книга - пам’ятник повстанцям[Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. – 2008. – 25 берез. – С.14: фото. 
Книгу «І бурею битва гриміла» презентував у Тернопільській ОУНБ колишній народний депутат України трьох скликань, голова 
Республіканської християнської партії Микола Поровський. 

 

Зозуляк, Є. Культура виходить із кризи? [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. – 2008. – 8 берез. – С. 1. – 
(Засідання колегії). 
Підсумки роботи закладів галузі підвів на розширеному засіданні колегії управління культури ОДА його начальник Г. Шергей.  В 
обговоренні доповіді разом з іншими керівниками взяв участь директор Тернопільської ОУНБ В. Вітенко. 

 

Золотнюк, А. Що на фронті тернопільської літератури [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. - 2008. – 2 лют. - С.8. 
Про Тернопільську обласну організацію НСПУ та проблеми місцевих авторів, які не мають широкої читацької аудиторії. У статті використано 
спостереження та дослідження працівників відділу абонемента Тернопільської ОУНБ. 

 

Колевінська, Т. «Ми канемо у вічність молодими» [Текст] / Т. Колевінська // Вільне життя. – 2008. – 16 лют. – С. 8. 
У січневі дні в ОУНБ відбувся вечір вшанування творчої і подвижницької діяльності поета і патріота Василя Стуса під назвою «Ми 
канемо у вічність молодими». 
 

Лінчевська, С. Тернопільська «мадам Тюссо» презентувала нових ляльок [Текст] / С. Лінчевська // Місто. – 2008. 
– 26 берез. – С.6: фото. 
Про творчу зустріч із талановитою художницею, учасницею всеукраїнських та міжнародних виставок Наталією Басараб у 
Тернопільській ОУНБ. 

 



Мороз, В. Еротика з-під пера Сергія Сірого [Текст] / В. Мороз // Тернопіль вечірній. – 2008. – 27 лют.-4 бер. – 
С.4: фото. – (Творчість). 
Зустріч із Сергієм Сірим, тернопільським поетом,членом Асоціації діячів естрадного мистецтва, членом Національної спілки 
журналістів України, автором понад 300 пісень, відбулась 21 лютого в Тернопільській ОУНБ.  

 

Мороз, В. Як депутат на сесії «Затонку» перейменовував [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. - 2008. – 14 берез. - С.5. 
Зняти ім’я В. Затонського з обласної універсальної наукової бібліотеки пропонував на засіданні Тернопільської міської ради депутат від 
Всеукраїнського об’єднання «Свобода» М. Головко, забувши (чи незнавши?), що бібліотеку перейменували 17 (!) років тому. 

 

NOVA читанка: Українська літературна казка «Зачароване місце» [Текст] / Уклад.: Ю. Винничук // Нова 
Тернопільська газета. - 2008. – 9-15 січ. - С.6. 
Завідувачка відділу абонемента Тернопільської ОУНБ Т.Ковалькова та «Нова Тернопільська газета» рекомендують прочитати збірник 
українських казок «Зачароване місце». 

 
NOVA читанка. Неллі Топська: «Любов – наснага, любов – журба…» [Текст] //Нова Тернопільська газета. - 2008. – 19-

25 берез. - С.6. 
«Нова …» та завідувачка відділу абонемента Тернопільської ОУНБ Т. Ковалькова знайомлять читачів з книгою Неллі Топської «Любов – наснага, 
любов - журба». 

 

Попович, Ж. «Росинка» з туалетного паперу[Текст]: у колекції тернопільської мадам Тюссо – нові експонати / 
Ж. Попович // Тернопіль вечірній. - 2008. – 26 берез. –  С.8. – (Світ захоплення). 
Вісім нових ляльок, створених за останні півроку, продемонструвала художниця Н. Басараб на зустрічі з читачами Тернопільської ОУНБ. 

 
Правдива, Д. «Казкова загадковість поезії Сергія Сірого» [Текст] / Д. Правдива // Вільне життя. – 2008. – 1 берез. 

– С. 1. – (Новини культури). 
Під такою назвою у Тернопільській універсальній науковій бібліотеці відбулась творча зустріч з поетом, членом Асоціації діячів 
естрадного мистецтва України, членом Національної спілки журналістів України Сергієм Сірим. Під час зустрічі були презентовані 
збірки еротичної поезії «Твоє тіло — наркотик» та «Пожежа тіл». 

 

Рюміна, Л. «Велет у царстві людської культури» [Текст] / Л. Рюміна // Свобода. - 2008. – 12 берез. - С.2. 
Шевченківські читання на тему «Велет у царстві людської культури» відбулись у Тернопільській ОУНБ. 

 

Шостак, Н. Гіпсові «зірки» Наталі Басараб [Текст] / Н. Шостак // Вільне життя. – 2008. – 29 берез. – С.5:фото. – 
(Зустрічі). 
Про творчу зустріч з відомою тернопільською художницею Наталією Басараб у Тернопільській ОУНБ. 

 

Будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
[Анкета] [Текст] / Ред. шпальти «Думки» О. Юркова // RIA плюс. – 2008. – 27 лют. – С. 5. 

Серед запропонованих питань є про довгобуд нового приміщення ОУНБ. 
 

Бібліотеку переобладнають для депутатів міськради [Текст] // Нова ера. – 2008. – 27 лют-4 бер. – С. 7. 
Голова Тернопільської ОДА Ю. Чижмарь підписав розпорядження «Про проект обласної програми добудови та введення в 
експлуатацію нового приміщення Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки». 

 

Вільчинський, О. Міськраду здати в оренду?.. [Текст] / О. Вільчинський // RIA плюс. – 2008. – 20 лют. – С. 5. 
Про проблеми добгобуду обласної бібліотеки. 

 

Гримза, М. Є субвенції – буде бібліотека [Текст] / М. Гримза // Тернопіль вечірній. – 2008. – 27 лют.-4 бер. – С. 5.  
Народний депутат, бувший голова Тернопільської ОДА, Іван Стойко повідомив, що цьогоріч Тернопілля отримає 49 млн. грн. 
субвенцій. 7 млн. з цієї суми буде спрямовано на довгобуд нового приміщення ТОУНБ. 

 

Іващук, М. Аби лише була добра воля здійснити намічене... / М. Іващук //Свобода. – 2008. – 19 берез. – С. 2.  
На зустрічі з журналістами голова Тернопільської ОДА Ю. Чижмарь повідомив, що облдержадміністрацією разом з тернопільською 
мерією розроблено механізм інвестиційної програми для добудови бібліотеки.  

 

Іващук, М. На зустрічі із депутатами-нашоукраїнцями голова ОДА запропонував підтримати його розпорядження щодо 
добудови обласної бібліотеки [Текст] / М. Іващук // Свобода. - 2008. – 12 берез. - С.4. – (У номер). 

 

Крига навколо бібліотеки скресає [Текст] // Гомін волі. – 2008. – 16 лют. – С. 1. 
З Києва до громадської приймальні народного депутата України І. Стойка у Тернополі надійшло повідомлення, що згідно бюджетного 
розпису і розподілу субвенцій 21 об’єкт області включений у програму державного фінансування. До цього переліку увійшов й 
довгобуд  обласної бібліотеки. На його завершення виділено сім мільйонів гривень. 
 

Май, В.  У бібліотеці будуть сесії, форуми та конференції [Текст] / В. Май // RIA плюс. – 2008. – 27 лют. – С. 2: фото. 
Розпорядженням голови Тернопільської ОДА Ю. Чижмаря схвалено проект обласної програми добудови нового приміщення ТОУНБ 
на 2008-2009 роки. 

 
Марцінковська І. Для обласної бібліотеки знайшли нове призначення [Текст] / І. Марцінковська // 20 хвилин. – 

2008. – 23 лют. – С. 7. 
Голова Тернопільської ОДА Ю.Чижмарь підписав розпорядження «Про проект обласної програми добудови та введення в 
експлуатацію нового приміщення Тернопільської ОУНБ». 

 
Мороз, В. «Виклопотаних» Іваном Стойком мільйонів не бачать [Текст]: незавершену будову обласної бібліотеки 

та архіву політики вже вкотре використовують для самопіару / В. Мороз // 20 хвилин. – 2008. – 21 лют. – С. 3. 
Жодних підтверджуючих документів про виділення коштів для архіву та бібліотеки, чим уже хвалиться прес-служба нардепа, поки немає.  

 



Новий імпульс старій проблемі [Текст] // Свобода. – 2008. – 23 лют. – С. 1. – (Новий імпульс старої проблеми). 
Розпорядженням голови ОДА схвалено проект обласної програми добудови та введення в експлуатацію нового приміщення обласної 
універсальної наукової бібліотеки. 

 
Прес-служба обласної ради повідомляє [Текст] // Свобода. – 2008. – 19 берез. – С.2. 

У статті згадується довгобуд Тернопільської ОУНБ. 
 

Про звернення до Тернопільської обласної ради щодо добудови обласної універсальної наукової бібліотеки [Текст]: 
рішення шістнадцятої сесії Тернопільської міської ради п’ятого скликання від 13 березня 2008 року №5/16/1 // Тернопіль 
вечірній. – 2008. – 19-25 берез. – С.17. – (Офіційне). 

 
Стойко І. Іван Стойко: «Працював і працюватиму для людей. Це моє покликання» [Текст]: [інтерв’ю з народним 

депутатом України] / розм. Л. Божук // Свобода. – 2008. – 5 берез. – С. 3. – (Трибуна). 
Народний депутат України І. Стойко повідомив, що йому шляхом неодноразових депутатських звернень та зустрічей з профільними 
міністрами вдалося добитися виділення державних коштів за субвенціями, в тому числі 7 млн. грн. для добудови нового приміщення 
Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. 

 
Тихович, Ю. Депутати облради  неорганізовані [Текст] / Ю. Тихович // Тернопіль вечірній. – 2008. – 19-24 берез. 

– С.4: фото. – (Події і коментарі. Політика). 
У коментарі голови ОДА Ю. Чижмаря з приводу другої сесії облради, що не відбулася , порушено питання добудови нового 
приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 
Федорців, Н. Довгобуди профінансують із держбюджету [Текст] / Н. Федорців // Місто. – 2008. – 20 лют. – С. 3. 

Довгобуд Тернопільської ОУНБ згідно з бюджетним розписом і розподілом субвенцій підпадає під програму цьогорічного державного 
фінансування. Про це повідомила прес-служба народного депутата України Івана Cтойка. 

 
Частину недобудованої бібліотеки віддадуть мерії [Текст] // Номер один. – 2008. – 27 лют. – С. 9. 

Голова Тернопільської ОДА Ю. Чижмарь підписав розпорядження «Про проект обласної програми добудови та введення в 
експлуатацію нового приміщення Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки». Ним схвалено проект обласної програми 
добудови нового приміщення ТОУНБ на 2008-2009 роки. 
 

Шкула, А. Перенесення поліклініки не подобається громадській раді [Текст]: замість класичної бібліотеки на 
громадській раді були пропозиції створити електронну // 20 хвилин. – 2008. – 3 берез – С.5. 
На засіданні Громадської ради газет «20 хвилин» і «RIA плюс» обговорювалось питання доцільності добудови нового приміщення 
Тернопільської ОУНБ. 
 

Шкула, А. Поліклініку – залишити! [Текст]: члени громадської ради не вірять, що бібліотеку колись добудують / 
А. Шкула // RIA плюс. – 2008. – 5 берез. – С.5. 
Проблема довгобуду нового приміщення Тернопільської ОУНБ обговорювалась на засіданні Громадської ради газет «20 хвилин» і «RIA плюс». 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Барабаш О. "Киплячі рядки" Стусових віршів [Текст] / О. Барабаш // Вільне життя. - 2008. - 23 лют. - С.1. 

Про літературний вечір, присвячений 70-річчю від дня народження В. Стуса, що відбувся в ОБМ. 
 
Грищук, Л. Горстка юних сміливців [Текст] / Л. Грищук // Вільне життя. - 2008. – 2 лют. - С.2. 

«Немеркнучий подвиг української молоді» - під такою назвою в обласній бібліотеці для молоді організована книжкова виставка про 
жертовний подвиг українських юнаків під Крутами. 

 

Грищук, Л. У їх очах ще сяяла блакить дитинства… [Текст] / Л. Грищук // Свобода. - 2008. – 2 лют. - С.5. 
В обласній бібліотеці для молоді організована книжкова виставка, де представлені книги й статті про подвиг українських юнаків під Крутами. 

Громадська рада "20 хвилин" [Текст] // 20 хвилин. - 2008. - 28 лют. - С.6. - Із змісту: [Членом громадської ради є 
директор ТОБМ М. Хмурич]. 

 
День Валентина прийшов навіть… до бібліотеки [Текст] // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 13-19 лют. - С.6. 

Книжкову виставку «Минуще все,- любов лиш вічна» до Дня  закоханих в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. 
 

Дольна, С. Кохання в листах і віршах, романах і науці [Текст] / С. Дольна // 20 хвилин. - 2008. – 13 лют. - С.14: фото. 
Книжкову виставку, присвячену Дню святого Валентина, відкрито в обласній бібліотеці для молоді. 

 

Семеняк В. Ризик захворіти грипом більший, аніж СНІДом [Текст] / В. Семеняк // Місто. - 2008. – 20 лют. - С.18.  
В ОБМ відбулась інформаційна година "Молодь і СНІД: серйозний погляд". 

 
Cергієнко Г. Що надбали для молоді [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. - 2008. - 8 березня. - С.8.  

Спільно з Тернопільським обласним управлінням освіти і науки Тернопільська ОБМ провела «круглий стіл» на тему: «Виховання 
студентської молоді на культурних надбаннях митців Тернопілля». 

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Гулько, Я. Щоб не повторилося ніколи! [Текст] / Я. Гулько // Тернопіль вечірній. - 2008. – 13-19 лют. - С.3: фото. 

В обласній бібліотеці для дітей відбулась презентація збірки спогадів «дітей війни», що нині живуть на Тернопіллі «Прив’язані 
шнурочком до війни». 

Зінчук, А. «Прив’язані шнурочком до війни» [Текст]: в обласній бібліотеці для дітей представили книгу спогадів «дітей 
війни» / А. Зінчук // . – 2008. – 10 січ. – С.2. 
 



Мороз, В. Оберуть найкращого читача 2008 року [Текст] / В. Мороз // Тернопіль вечірній. – 2008. – 23 січ. – С.13. 
Управління культури Тернопільської ОДА та обласна бібліотека для дітей розпочали четвертий Всеукранський конкурс «Найкращий 
читач України 2008 року». 

 

Решетар, О. Прив’язані шнурочком до війни [Текст] // Вільне життя. – 2008. – 8 берез. – С.7 
Репрезентація книги «Прив’язані шнурочком до війни» у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. 
 

Федчина, Л. Знайшла безсмертя юність [Текст] / Л. Федчина // Тернопіль вечірній. – 2008. – 6-12 лют. – С.3 
У Тернопільській ОБД провели годину пам’яті «Знайшла безсмертя юність» до 90-річчя бою під Крутами. 
 

Янкова, В. І добром зігріє серце… [Текст] / В. Янкова // Твій вибір. – 2008. – 10 січ. – С.2 
Презентація книги М. Шумберець «Пригоди в бабусінім селі» в Тернопільській ОБД. 
 

Інші бібліотеки області 
Денисюк Н. Культура починається з бібліотеки [Текст] / Н.Денисюк // Тернопіль вечірній. – 2008. – 26 берез.-

1 квіт. – С.16. 
Про роботу Тернопільської міської ЦБС розповідає її директор Ніна Денисюк. 

 

Дольна, С. «Коза» шукає рідкісні книги [Текст] / С. Дольна // 20 хвилин. - 2008. – 10 січ. - С.14. 
Клубну бібліотеку-читальню відкрили в новому барі «Коза». Відвідувачі клубу зможуть брати літературу додому. 

 

Дольна, С. Літературну читальню відвідають поети [Текст]: [у бібліотеці №5 для дорослих] / С. Дольна // 20 
хвилин. - 2008. – 18 лют. - С.14: фото. 
Про роботу літературно-мистецької вітальні «Берегиня» в бібліотеці №5 для дорослих Тернопільської міської ЦБС. 

 

Заставецька, Г. Бібліотека – територія культури [Текст] // Тернопіль вечірній. - 2008. – 12-18 берез. - С.13. 
Про роботу бібліотеки №8 для дорослих Тернопільської міської ЦБС. 

 
Інтернет дійшов і до глибинки [Текст]: відзначення 5-ї річниці з часу створення Інтернет-центрів у Заліщицькій 

ЦБС // Четверта влада. - 2008. – 23 січ. - С.4: фото. 
 

Качуровська, Н. Що читають тернополяни? [Текст]: [опитування, проведене Тернопільською міською 
бібліотекою №2 для дорослих] / Н. Качуровська // Тернопіль вечірній. - 2008. – 19 -25 берез. - С.5. 

 
Квач, О. Бібліотека – центр духовного спілкування [Текст] / О. Квач // Місто. – 2008. – 27 лют. – С.12. 

Про міську бібліотеку №7 для дорослих Тернопільської міської ЦБС. 
 

Колос, М. Потреби читача – понад усе [Текст] / М. Колос // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 26 берез. – С.6. 
Про роботу Тернопільської міської бібліотеки №4 для дорослих. 

 
Мороз, В. Віконечко у світ [Текст] / В. Мороз // Тернопіль вечірній. – 2008. – 5-11 берез. – С.3: фото. 

Про бібліотеку №2 для дітей Тернопільської міської ЦБС та її колектив. 
 

Тракало, О. За сприяння Посольства США [Текст] / О. Тракало // Свобода. – 2008. – 9 лют. – С.6. 
Директор Заліщицької ЦБС Ольга Тракало ділиться досвідом роботи Інтернет-центрів з нагоди відзначення 5-річчя з часу їх створення. 
 

Музейна справа 
Гродецька, В. Закуток Лемків [Текст]: списане як безперспективне, лемківське село зберегло свій колорит і давні 

традиції / В. Гродецька// Експрес. - 2008. – 14-21 лют. – Тернопільські новини. - С.4: фото. 
Про село Гутисько Бережанського району, в якому жителі, щоб не забути свої традиції, започаткували Музей лемківської різьби ім. 
Михайла Орисика. 

 

Ониськів, М. Буде музейний комплекс «Антонівці - округа» [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. - 2008. – 6 лют. - 
С.4. 
Голова ОДА Юрій Чижмарь схвалив проект програми створення духовно-культурного музейного комплексу «Антонівці - округа». 

Островський, Я. «Ой у лузі червона калина» Степана Чарнецького лунала на весь світ. Знову пролунає вона і на 
батьківщині автора [Текст] / Я. Островський // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 30 січ. - С.2: фото. 
У Шманьківцях Чортківського р-ну відбулись урочини з нагоди 127-ї річниці від дня народження Степана Чарнецького. З ініціативи громади 
тут буде створений музей видатного земляка. 

 

Шостак, Н. Дерев’яні церкви – до музею [Текст] / Н. Шостак // Вільне життя. – 2008. – 23 лют. – С.1. 
В області планують створити музей під відкритим небом, де будуть зібрані відреставровані дерев’яні культові споруди Тернопільщини. 
 

Шот, М. Увага - дерев’яним церквам [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. – 2008. – 14 берез. – С.24: фото. 
На Тернопіллі обласна влада розробляє концепцію та програму збереження храмів, збудованих з дерева. Планується створити музей під 
відкритим небом, де будуть зібрані відреставровані дерев’яні культові споруди. 

 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 
Академія пам’яті [Текст]: [відбулась в обласному краєзнавчому музеї до 90-річчя бою під Крутами] // Вільне життя. - 2008. 

– 2 лют. - С.2. 
Ваврик, О. Квітуча гармонія рідного краю [Текст] / О. Ваврик //Вільне життя. - 2008. – 2 лют. - С.8: фото. 

По творчість тернопільської художниці Галини Денеги і її персональну виставку в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. 
 



Гудима, О. Довга дорога до читача [Текст] / О. Гудима // 20 хвилин. – 2008. – 6 берез. – С.14. 
Презентація збірки поезій П. Засенка «Князівство трав» відбудеться в обласному краєзнавчому музеї. 

 

Дущак, О. Картини Галини Денеги випромінюють радість і доброту[Текст] / О. Дущак // Місто. - 2008. – 30 січ. - С.12. 
Про персональну виставку художниці в обласному краєзнавчому музеї. 

 

Костюк, Р. Коли нитка промовляє [Текст] / Р. Костюк // Тернопіль вечірній. - 2008. – 6-12 лют. - С.3: фото. 
Про виставку місцевих митців під орудою обласного методичного центру народної творчості в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Костюк ,С. Дострітенська виставка; Хроніка днів учорашніх; Книжкові дарунки [Текст] / С. Костюк // Вільне 
життя. - 2008. – 9 лют. - С.4: фото. 
Директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею Степан Костюк робить огляд творчих заходів, організованих і проведених 
працівниками музею. 

 

Костюк, С. Енергетика ріднослова [Текст] / С. Костюк // Вільне життя. – 2008. – 12 берез. – С.13. – (Вісті з музею). 
Про традиційну експрес-виставку фондових матеріалів, присвячену Міжнародному дню рідної мови, у Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї. 

 

Кравс, Є. Сенсаційна знахідка [Текст] /Є.Кравс // Експрес. – 2008. – 19-20 лют. – С. 15. 
Науковий співробітник Тернопільського обласного краєзнавчого музею Віра Стецько повідомляє про ще одну сенсаційну знахідку 
робіт Іоанна Пінзеля. 
 

Оконська, З. Геройську юнь вшанували [Текст] / З. Оконська // Свобода. - 2008. – 2 лют. - С.5. 
У кінозалі Тернопільського обласного краєзнавчого музею відбувся пам’ятний вечір, присвячений 90-річчю подвигу Героїв Крут. 

 

Попова, О.  Знайдено втрачену реліквію [Текст] / О. Попова // Експрес. - 2008. – 14-15 берез. – Регіональні новини. - С.3. 
Царські врата з Покровської церкви, що в Бучачі на Тернопільщині, які вирізьбив усесвітньо відомий скульптор Іоанн Георг Пінзель, знайшла 
тернопільський мистецтвознавець, співробітник обласного краєзнавчого музею Віра Стецько. 

 

Попович, Ж. Віра Стецько знайшла нові роботи Пінзеля [Текст] / Ж. Попович // Газета по-українськи. – 2008. – 
29 лют. – С.3: фото. 
Науковець Тернопільського обласного краєзнавчого музею Віра Стецько виявила нові роботи Іоанна Георга Пінзеля. 

 

Попович, Ж. «Я одразу впізнала руку «галицького Мікеланджело»...» [Текст]: знамениті «Царські ворота» 
знайшла співробітник музею Віра Стецько / Ж. Попович // RIA плюс. – 2008. – 5 берез. – С.3. 
Нове відкриття зробила науковий співробітник Тернопільського обласного краєзнавчого музею В. Стецько: церковні ворота, що 
зберігаються у Львівському національному музеї – це знамениті «Царські ворота» з Покровської церкви Бучача, вирізьблені І.- Г. 
Пінзелем. 
 

Попович, Ж. Віра Стецько відкрила «Царські ворота» Пінзеля [Текст] / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. – 2008. 
– 5-11 берез. – С.4: фото. 
Нещодавно науковий співробітник Тернопільського обласного краєзнавчого музею Віра Стецько зробила нове відкриття, пов’язане з іменем Іоанна 
Георга Пінзеля.  

 
Сергієнко, Г. Чи зміг би так да Вінчі? [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. - 2008. – 2 лют. - С.8: фото. – 

(У виставковій залі). 
В обласному художньому музеї діє традиційна «вишивана » експозиція «Зимові зустрічі». Вишивальниці тернопільського творчого об’єднання 
«Світ рукоділля» представили картини на релігійні сюжети, пейзажі, натюрморти, репродукції творів, портрети знаменитостей тощо. 
 

Тернопільський обласний художній музей 
Вацик, А. Картину Рєпіна повернуть музею після експертизи [Текст] / А. Вацик // 20 хвилин. - 2008. – 17 січ. - 

С.4: фото. 
Знайдену картину І. Рєпіна «Український пейзаж», яку вкрали на початку квітня 2007 року, протягом місяця повернуть до Тернопільського 
обласного художнього музею. 

 

Гармаш, С. Конкурсний вернісаж імені Музики [Текст] / С. Гармаш // Нова ера. - 2008. – 16-22 січ. - С.6: фото. 
Обласний художній музей репрезентував 11 січня чергову виставку-конкурс на здобуття художниками-аматорами обласної премії ім. 
Ярослави Музики. 

 

Дольна, С. Аматори змагались за півтисячі гривень [Текст] / С. Дольна // 20 хвилин. - 2008. – 15 січ. - С.14: фото. 
Про четверту виставку-конкурс ім. Я. Музики в обласному художньому музеї. Переможцем конкурсу став Антон Гриб. 

 

Дольна, С. Зимові зустрічі майстринь [Текст]: традиційну виставку вишивальниць відкрили у художньому музеї / 
С. Дольна // 20 хвилин. - 2008. – 29 січ. - С.14. 

Зимові зустрічі у художньому музеї [Текст] // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 30 січ. - С.6: фото. 
Уже п’ятий рік у січні майстрині тернопільського об’єднання «Світ рукоділля» збирають у стінах обласного художнього музею 
поціновувачів вишивки. 

 

Картини, «намальовані» ниткою та голкою! [Текст]  // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 13-19 лют. - С.6. 
Зустріч із майстринею вишивальницею, редактором всеукраїнського журналу схем для вишивання «Настуня» О. Вишневською в 
обласному художньому музеї. 

Крали картини і копії [Текст]  // RIA плюс. - 2008. – 9 січ. - С.7. 
Картину І. Рєпіна «Український пейзаж», яку викрали з виставкового залу Тернопільського художнього музею, правоохоронці 
повернули до Тернополя. 



Малашко І. Викрадена картина – не Рєпіна [Текст]: знайдене полотно повернуть до музею відразу після 
завершення слідства / І. Малашко // RIA плюс. - 2008. – 26 берез. - С.2. 
Картина «Український пейзаж», яку викрали у квітні минулого року з обласного художнього музею, не належить пензлю Іллі Рєпіна. 

 
Подоляк, О. Кентавр справляє нужду  у художньому музеї [Текст] / О. Подоляк // 20 хвилин. - 2008. – 18 берез. - С.8: фото. 

Про відкриття виставки молодих графітників в обласному художньому музеї. 
 
Подоляк, О. Мистецтво, якого не знайдеш в енциклопедії [Текст] / О. Подоляк // 20 хвилин. - 2008. - 26 берез. –С.14: фото. 

Виставка молодих тернопільських митців, які працюють  у стилі графіті та стріт-арту, організована в обласному художньому музеї. 
 

Попова, О. Синдром «Коми» [Текст] / О. Попова // Експрес. - 2008. – 18-19 берез. – Регіональні новини. - С.4. 
Виставка молодих тернопільських митців «Синдром» відкрилась в обласному художньому музеї. 
 

Попович, Ж. Краденого Рєпіна сховали в Києві [Текст] / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. - 2008. – 9-15 січ. - С.3. 
Втрачена картина І. Рєпіна «Український пейзаж», орієнтовна вартість якої становить приблизно 1-2 млн. доларів, знайдена і скоро 
повернеться до обласного художнього музею. 

 
Савальська,  О. Веселкові барви Тернополя [Текст] / О. Савальська // Свобода. - 2008. – 19 січ. - С.8: фото.-(Ах, 

вернісаж). 
В обласному художньому музеї відкрито виставку конкурс на здобуття премії ім.Я.Музики. Участь взяли 26 художників, які 
представили 128 творів. 

 
Цебрій, Є Викрадена картина – не Рєпіна [Текст] / Є. Цебрій // Голос України. - 2008. – 21 берез. - С.1: фото. 

Викрадена у квітні минулого року з обласного краєзнавчого музею картина «Український пейзаж» не належить пензлю І. Рєпіна. 
 
Шот, М. Звітують художники-аматори / М. Шот // Урядовий кур’єр. - 2008. – 31 січ. - С.8. – (Вернісаж). 

Майже тридцять художників-аматорів різного віку представили на виставку-конкурс ім. Я. Музики в обласному художньому музеї 
сотню власних робіт. Найвищої відзнаки удостоївся тернополянин Антон Гриб. 

 

Інші музеї області 
Гриб, А. Звітує «Палітра» [Текст] / А.Гриб // Вільне життя. - 2008. – 22 берез. - С.1: фото. – (Березневий вернісаж). 

У Кременецькому краєзнавчому музеї відкрилася художня виставка місцевого мистецького гурту «Палітра», до якого входять вісім 
учасників – викладачів та студентів місцевого гуманітарно-педагогічного інституту. 

 
Мороз, В. До унікальної печери підвели струм [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. – 2008. – 12 берез. – С.4. 

Підвели електрику до єдиного у світі музею Трипільської культури, що діє у печері Вертебі на Борщівшині. 
 
Островський, Я. Еліта Чорткова заснувала свій клуб [Текст] / Я. Островський // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 6-

12 лют. - С.6: фото. 
У Чортківському краєзнавчому музеї відбулося перше засідання клубу творчих особистостей краю та презентація книги Яромира та 
Ольги Чорпіт «Літературно-мистецька та наукова Чортківщина». 

 
Худик, О. Кременецький вибір: сурогатна горілка замість духовності [Текст] / О. Худик // Нова Тернопільська 

газета. - 2008. – 30 січ. - С.3: фото. 
У виставковій залі Кременецького краєзнавчого музею організовано персональну виставку Надії Солонко з Івано-Франківська. Однак 
щоденно виставку відвідують не більше 5 осіб. 

 
Чайка В. Відвідувачі будуть приємно вражені [Текст] / В.Чайка // Урядовий кур’єр. - 2008. – 19 берез. - С.24: фото. – 

(Заповідники). 
У Національному заповіднику «Замки Тернопілля» цього року оновили експонати й вітрини, понад десять залів Збаразького палацу, 
розширили площу трьох залів сакрального мистецтва. 

 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр  ім. Т.Г.Шевченка 
Белякова, І. Прем’єра-шок у драмтеатрі [Текст]: п’єса викликала всі емоції – від захоплення до обурення. Однак байдужих 

після перегляду п’єси не залишилось / І. Белякова // RIA плюс. – 2008. – 5 берез. – С.9. 
Про прем’єру вистави «Сльози Божої Матері» за романом У. Самчука «Марія» в Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Белякова, І. «Штани» покажуть на тернопільській сцені [Текст] / І. Белякова // RIA плюс. – 2008. – 5 берез. – С.9. 
Прем’єру вистави  «Штани» за п’єсою Ф. Дунаї тернополяни побачать 8 і 9 березня. 
 

Білик, Л. Свято подарованої надії [Текст] / Л. Білик // Свобода. - 2008. – 19 січ. - С.8. – (Театр іде в народ). 
Напередодні старого Нового року зборівчани мали нагоду спостерігати чудову гру акторів Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка на сцені районного будинку культури. 

 

Весна іде, прем’єри несе… [Текст] // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 27 лют. – С.6. 
У березні Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка потішить шанувальників 
Мельпомени одразу двома прем’єрами.  

 

Вітаємо «шевченківців» із Міжнародним днем театру! [Текст]: фотовітання // 20 хвилин. - 2008. – 27 берез.- С.9. 
 



«Все намагаюся зробити якнайкраще» [Текст]: «20 хвилин» гортає сімейний альбом Світлани Обухівської / 
Ред. рубр. Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. – 5 лют. - С.8-9: фото. 
Про творчий шлях артистки балету, актриси Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. 
Шевченка. 

 

Драмтеатр – в аварійному стані [Текст] // Четверта влада. - 2008. – 23 січ. - С.4. 
Про наслідки проведення огляду закладів культури обласного підпорядкування комісією обласної ради, начальниками управлінь ОДА, 
журналістами. 

 

Дудка, А. Володимир Ячмінський [Текст]: з футбольного поля на театральну сцену / А. Дудка // Нова ера. - 2008. – 
26 берез.-2 квіт. - С.6. 
Про народного артиста України, актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка 
В. Ячмінського. 

 

Заморська, Л. «Кожна роль – як екзамен» [Текст]: «20 хвилин» гортає сімейний альбом Люсі та Тадея Давидків / 
Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. – 27 берез. - С.8: фото. 
Про актрису Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка народну артистку України 
Люсю Давидко. 

 

Май ,В. У театрі показали «Штани» [Текст] / В. Май // RIA плюс. - 2008. – 12 берез. - С.3. 
Комедію «Штани» за п’єсою Ф. Дунаї вперше показали у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т.Г. Шевченка. 

 

Марив сценою а пішов…на «ін’яз» [Текст]: [про актора Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка Олександра Папушу]  // RIA плюс. - 2008. – 16 січ. - С.7: фото. 

 
Павлюк, О. Від закрійника до актора [Текст] / О. Павлюк // Вільне життя. - 2008. – 15 берез. –С.5: фото. – (Цікаві зустрічі). 

Про актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка Миколу Бажанова. 
 

Подкович , М. Пам’ять серця...[Текст] / М. Подкович // Вільне життя. - 2008. – 26 берез. –С.6. 
Авторка статті дякує  тернопільським журналістам Г. Садовській та В. Собуцькій за книгу «Два пера – одна любов», присвячену історії 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка за останні 14 років. 

 
Подоляк, О. Вистава, котра спонукає до роздумів [Текст]: народна трагедія «Сльози Божої Матері» закінчується хвилиною 

мовчання / О. Подоляк // 20 хвилин. - 2008. – 20 берез. –С.14: фото. 
Заборонений радянською владою роман Уласа Самчука «Марія» представив у власній постановці режисер Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Олег Мосійчук. 

 
Подоляк, О. Комедія з терпким присмаком життя [Текст]: на День весни драмтеатр представив прем’єру / О. Подоляк // 

20 хвилин. – 2008. – 10 берез. – С.14. 
8 березня у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка відбулась прем’єра комедії «Штани» за 
п’єсою Ф. Дунаї. 
 

Подоляк, О. «Сльози Божої Матері» у Тернополі [Текст] / О. Подоляк // 20 хвилин. – 2008. – 1 берез. – С.14. 
Прем’єра сценічної версії роману У Самчука «Марія» відбулась 1 і 2 березня у Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка. 

 
Попова, О. У Тернополі – «Штани» [Текст]  / О. Попова // Експрес. - 2008. – 11-12 берез. - С.3. 

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі відбудеться прем’єра вистави «Штани» за п’єсою Ф. 
Дунаї. Поставив її режисер Львівського драмтеатру ім. М. Заньковецької В. Сікорський. 

 
Попович, Ж. Хресний шлях «Марії, або прем’єрні сльози Уласа Самчука» [Текст] / Ж. Попович // Тернопіль 

вечірній. – 2008. – 5-11 берез. – С.1,2. 
Про прем’єру народної трагедії «Сльози Божої Матері» за романом У. Самчука в постановці заслуженого артиста України О. 
Мосійчука в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка.  

 
Сагаль, О. Театр, театр, і нічого, крім театру [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. - 2008. - 26 берез. –С.6. 

Про репертуар Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка в квітні. 
 

Садовська, Г. На кону – потрясіння, або Чого плакала Божа Мати [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. – 2008. – 
8 берез. – С.7: фото. – (У шевченківців – прем’єра). 
У перші дні березня Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка показав прем’єру вистави «Сльози 
Божої Матері» за романом У. Самчука «Марія». Постановку здійснив режисер театру, заслужений артист України Олег Мосійчук. 

 
Садовська, Г. Формула щастя від Федора Стригуна [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. - 2008. – 26 берез. - 

С.6: фото. 
Роздуми лауреата Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка, народного артиста України Ф. Стригуна про відновлену виставу «Гуцулка 
Ксеня» в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

 
Собуцька, В. Мить потрясіння і прозріння мить [Текст] / В. Собуцька // Свобода. – 2008. – 5 берез. – С.12: фото. 

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка пройшов прем’єрний показ вистави «Сльози 
Божої Матері» за романом У. Самчука «Марія». 

 



Собуцька, В. Чорні дзвони пам’яті [Текст] / В. Собуцька // Свобода. – 2008. – 23 лют. – С.8: фото. 
Перший день весни Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка відзначить прем’єрою – 
виставою «Сльози Божої Матері » за романом У. Самчука «Марія», автором сценарію і режисером якої став заслужений артист України 
О. Мосійчук. 

 
Шевченківські дні на Тернопільщині [Текст] // Урядовий кур’єр. – 2008. – 28 лют. – С.16. – (Моновистава). 

Моновиставою народного артиста України В’ячеслава Хім’яка «Душі почину і краю немає» за творами Кобзаря розпочалися на 
Тернопільщині Шевченківські дні. 

 
Фестиваль «Тернопільські театральні вечори . Дебют» 

На «Театральні вечори» приїхали 12 театрів [Текст]  // RIA плюс. - 2008. – 9 січ. - С.4. 
Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют» є єдиним фестивалем молодої режисури в Україні. 

 
Народний артист України В’ячеслав Хімяк представлений  
на здобуття Національної премії У країни ім. Т. Г. Шевченка  

Гродецька, В. Національну премію — за найкраще читання творів Шевченка [Текст] / В. Гродецька // Експрес. – 
2008. – 21-28 лют. – Тернопільські новини. – С. 4: фото. 
На здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка управління культури Тернопільської ОДА висунуло творчу роботу 
народного артиста України В. Хім’яка. 

 

Заєць, В. Ніби розмовляє з вічністю [Текст] / В. Заєць // Культура і життя. – 2008. – 20 лют. – С. 2-3: фото. – (На 
здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка). 
Про творчу діяльність народного артиста України, актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Шевченка В. Хім’яка і, зокрема, роботи, присвячені Т. Г. Шевченку. 
 

Левицька, Л. Його Шевченка люблять і бояться [Текст] / Л. Левицька // Голос України. - 2008. – 13 лют. - С.12. 
Цього року народного артиста України, актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г. 
Шевченка В’ячеслава Хім’яка, який зіграв понад сто ролей в театрі, висунуто на здобуття Національної премії ім. Т. Шевченка за його 
моновиставу «Душі почину і краю немає» за творами Т.Г. Шевченка. 
 

Лубківський, Р. На здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2008 року в галузі літератури, 
мистецтва, публіцистики та журналістики[Текст]: список допущених творів та роботи / Р. Лубківський // Урядовий 
кур’єр. - 2008. – 9 січ. - С.12. 
Управлінням культури Тернопільської ОДА представлений В’ячеслав Хім’як (Моновистава за творами Т. Г. Шевченка «Душі почину і 
краю немає»). 

 
Сагаль, О. В’ячеслав Хім’як: «Театр, панове, це не гра…»[Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. - 2008. 

– 30 січ. - С.6: фото. 
Про актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, народного артиста України 
В. Хім’яка, якого цього року висунуто на здобуття Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка. 

 
Садовська, Г. З Тарасової криниці ковток свяченої води [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. - 2008. – 6 лют. - 

С.4: фото. 
Про творчу долю народного артиста України, одного з кращих читців Шевченкового слова  В’ячеслава Хім’яка. 

 
Собуцька, В. Акторська слава Хім’яка В’ячеслава [Текст] / В. Собуцька // Свобода. - 2008. – 2 лют. - С.8: фото. 

До сорокаріччя сценічної діяльності народного артиста України В’ячеслава Хім’яка.  
 

Тернополяни будуть боротися за Шевченківську премію [Текст] // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 16-22 січ. - С.6. 
З-поміж 64-х кандидатів на Національну премію ім. Т.Г.  Шевченка народний артист України В’ячеслав Хім.’як (Моновистава за 
творами Т. Г. Шевченка «Душі почину і краю немає»). 
 

Шот, М. Великих слів велика сила[Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. - 2008. – 31 січ. - С.9. 
Управлінням культури Тернопільської ОДА на здобуття Шевченківської премії представлений народний артист України, актор 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка, професор В’ячеслав Хім’як за 
моновиставу за творами Т. Г. Шевченка «Душі почину і краю немає». 

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Гомелюк, О. Володимиру Крисі – 50![Текст] / О. Гомелюк // Місто. – 2008. – 27 лют. – С.6. 

Актор Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки В. Криса відзначив 50-річний ювілей від дня народження. 
 

Гомелюк, О. У Володимира Криси – золотий ювілей![Текст] / О. Гомелюк // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 
27 лют. – С.6. 
24 лютого актор Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки В. Криса відзначив 50-річний ювілей від дня народження. 
 

Кармелюк, М. Червону Шапочку відправили в Карпати [Текст] / М. Кармелюк // 20 хвилин. – 2008. – 11 лют. – 
С. 8-9: фото. 
Про перший міський етап дитячого фестивалю лялькових театрів «Овація», участь у якому взяв Тернопільський академічний обласний 
театр актора і ляльки. 
 

Кізилова, А. Хочеш бути великим? [Текст] / А. Кізилова // Вільне життя. - 2008. – 22 берез. –С.1. 
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки подарував своїм маленьким глядачам прем’єру казки-комедії «Хочу бути 
великим» за твором Г. Сапгіра та Г. Циферова. 
 



Клопіт з абонементами [Текст] // Вільне життя. - 2008. - 15 берез. –С.4. 
КРУ провело планову ревізію в Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки та виявило фінансових порушень на 
загальну суму 63,6 тис грн. 
 

Попова, О. Ляльок чекають у гості [Текст]: нова вистава цікавить не тільки дітей, а й батьків / О. Попова // 
Експрес. – 2008. – 21-28 лют. – Тернопільські новини. – С. 4: фото. 
В Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки відбудеться прем’єра ліричної казки-комедії «Хочу бути великим», 
у якій чимало і кумедного, і сумного. 

 

Приступа, І. Як Левенятко й Кошеня помінялися місцями [Текст] / І. Приступа // RIA плюс. – 2008. – 27 лют. – 
С. 17: фото. 
Про прем’єру вистави «Хочу бути великим», яка відбулась 24 лютого в Тернопільському академічному обласному театрі актора і 
ляльки. 

 

Чорна, Н. Невже ляльковий не працює? [Текст] / Н. Чорна // Вільне життя. - 2008. – 10 січ. - С.12. – (Ви запитували). 
На запитання відповідає головний режисер Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки В. Лісовий. 
 

Аматорські театри 
Бандурка, І. Два ювілеї на одній сцені[Текст] / І. Бандурка, Л. Любарська // Вільне життя. - 2008. – 10 січ. - С.3. – 

(У світлі рампи). 
До 40-річчя присвоєння Копичинецькому драматичному театру звання «народний» та 45-річчя творчої діяльності його головного 
режисера, заслуженого діяча мистецтв України Ореста Савки театрали порадували своїх шанувальників, гостей з багатьох областей 
країни прем’єрою вистави о. Зіновія Карася «Зв’язкова генерала». 
 

Бандурка, І. Театральні Копичинці – неординарне явище [Текст] / І. Бандурка // Тернопіль вечірній. - 2008. – 
26 берез.-1 квіт – С.15. 
До 40-річчя присвоєння Копичинецькому драматичному театру ім. Б. Лепкого звання «народний» та 45-річчя мистецької діяльності 
його режиссера, заслуженого діяча мистецтв України Ореста Савки копичани порадували своїх шанувальників прем’єрою вистави о. 
Зіновія Карася «Зв’язкова генерала». 

 
Дудка, А. Тернополян звеселяв «Богослов» [Текст] / А. Дудка // Нова ера. - 2008. – 16-22 січ. - С.4. 

Уже п’ятий рік поспіль з різдвяною колядою, вертепним дійством та смачною кутею звеселяє тернополян молодіжний театр «Богослов». 
 

Любарська, Л. «Зв’язкова генерала» підкорила серця [Текст] / Л. Любарська // Місто. - 2008. – 23 січ. - С.7. 
Про прем’єру вистави «Зв’язкова генерала» за п’єсою о. Зіновія Карася та урочистості з нагоди 40-річчя від дня присвоєння високого звання 
«народний» Копичинецькому драматичному театру й 45-річчя творчої діяльності його художнього керівника Ореста Савки. 
 

Любарська, Л. «Зв’язкову генерала» бачили у Копичинцях [Текст] / Л. Любарська // Свобода. – 2008. – 23 лют. – 
С. 8: фото. 
Уперше за роки незалежності України у нашій області (а може, і у всій Україні) на сцені Копичинецького народного драматичного 
театру ім. Богдана Лепкого відбулася прем’єра вистави «Зв’язкова генерала» за п’єсою о. Зіновія Карася. 
 

Миколаєнко, Г. Ювілейчик «Рампи» [Текст] / Г. Миколаєнко // Свобода. - 2008. – 19 січ. - С.4. 
Народний аматорський театр-студія «Рампа» Теребовлянського вищого училища культури відсвяткував перший маленький ювілей – 
п’ятиріччя з часу створення. 
 

Чорна, Н. «Святкуймо Різдво разом» [Текст] /Н. Чорна // Вільне життя. - 2008. – 12 січ. - С.1. 
У рамках акції «Святкуймо Різдво разом» для дітей зі східних та південних регіонів України вертеп дитячого народного художнього 
театру «Дивосвіт» Тернопільської ЗОШ №22 подарував обрядове дійство багате на різні звичаї та традиції краю. 

 
Хім’як, В. В’ячеслав Хім’як: «Дружину жодного разу не запросив до ресторану» [Текст]: [ інтерв’ю з народним 

артистом України В. Хім’яком] / пров. В. Попович // Номер один. - 2008. –23 січ. - С.8.: фото. 
Цьогоріч народний артист України, актор Тернопільського академічного обласного Українського драматичного театру В. Хім’як 
включений до переліку домінантів на шевченківську премію. У статті висвітлюється особистий бік життя актора. 

 
Чорна, І. «Дитя без батька» робить тільки те, що йому хочеться[Текст] / І. Чорна // Нова Тернопільська газета. - 2008. –

23-29 січ. - С.6. 
Авторка статті звертається через газету до голови обласної ради М. Миколенка й порушує болючу для багатьох проблему істинних справ у 
Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка й виходу його з кризи. 

 
Шот, М. Діти Миколаївщини канікули провели на Тернопіллі [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. - 2008. – 

18 січ. - С.16: фото. 
Дитячий народний художній театр «Дивосвіт» Тернопільської ЗОШ №22 показав для своїх ровесників з півдня України вертеп. 

 

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Брик, А. Вишивальник у сутінках [Текст] / А. Брик // Нова Тернопільська газета. - 2008. - 19 берез. –С.6. – 
(Варіації на тему). 
Про концерт симфонічного оркестру обласної філармонії, яким опікувався головний диригент академічного симфонічного оркестру 
Кримської державної філармонії Ігор Каждан. 

 

Веде життям віолончель [Текст]: інтерв’ю /Розм. О. Лайко // Місто. - 2008. – 9 січ. - С.7: фото. 
Про струнний квартет Dolche Vita та Олену Мошинську, яка працює в симфонічному оркестрі обласної філармонії. 

 



Гаврилюк, І. Ігор Гаврилюк: «Жіночої уваги мені не бракує, проте свою одну-єдину я ще не 
найшов…» [Текст]: [інтерв’ю ] / розм. О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 12-18 берез. - С.6. 
Інтерв’ю з солістом Тернопільської обласної філармонії  співаком І. Гаврилюком. 

 

Заморська, Л. Гратиме симфонічний оркестр [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. – 13 берез. - С.14. 
Твори Н. Паганіні та П.І Чайковського прозвучать на концерті в обласній філармонії. Диригуватиме симфонічним оркестром обласної 
філармонії диригент з Криму І. Каждан. 

 

Заморська, Л. Ігор Гаврилюк запрошує на концерт [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. - 26 берез. – С.14. 
Концерт соліста обласної філармонії, лауреата міжнародних конкурсів І.Гаврилюка «Зустріч для вас» відбудеться у ПК «Березіль» ім. 
Леся Курбаса. 

 

Заморська, Л. У філармонії звучатиме гітара [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. - 20 берез. –С.14: фото. 
Соліст Національної філармонії, лауреат конкурсу-огляду «Нові імена», заслужений артист України Андрій Остапенко виступить в обласній 
філармонії. 

 

Костишин, Л. Різдвяний концерт [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. - 2008. – 10 січ. - С.12. – (Що? Де? Коли?). 
Обласна філармонія дарує тернополянам і гостям нашого міста різдвяний концерт «Колядуймо разом нині». 
 

Лайко, О. Адріана Онуфрійчук – щаслива жінка, яка співає [ Текст] / О. Лайко // Місто. - 2008. – 30 січ. - С.17. 
Про солістку Тернопільської обласної філармонії А. Онуфрійчук. 
 

Лазука, Л. Ігор Гаврилюк хоче здивувати тернополян [Текст] / Л. Лазука // RIA плюс. – 2008. – 19 берез. – С.24. 
Співак готується до творчого вечора, присвяченого 15-річчю сольної кар’єри. 

 
Лінчевська, С. «Фортуні» виповнилося п’ять років / С. Лінчевська // Місто. - 2008. - 19 берез. –С.6. 

Свій перший п’ятирічний ювілей відсвяткували учасники танцювального колективу «Фортуна» в обласній філармонії. 
 

Мороз, В. Крізь терни до зірок [Текст] / В. Мороз // Тернопіль вечірній. – 2008. – 5-11 берез. – С.3: фото. 
З нагоди 15-річчя творчої діяльності та дня народження соліст Тернопільської обласної філармонії Ігор Гаврилюк подарує тернополянам 
ювілейний концерт у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса.  

 
Подоляк, О. Поляки співали українською та грали на великому «ґудзику» [Текст]  / О. Подоляк // 20 хвилин. - 2008. – 

12 берез. - С.10. 
Про концерт польського фольк-гурту «Оркестр святого Миколая» в обласній філармонії. 

 
Попович, Ж. У філармонії плакала гітара [Текст] / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. – 2008. – 26 берез.-1 квіт. – С.5. 

Про концерт соліста Національної філармонії України А. Остапенка в обласній філармонії. 
 

Островський, Я.  Достойні учні великого вчителя [Текст] / Я. Островський // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 19-25 берез. 
–С.6: фото. 
11 березня у Чортківському педучилищі відбувся творчий вечір викладача класу фортепіано І.Т. Андріїшина. 

 
Сергієнко, Г. Концерт для гітариста з оркестром... [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. – 2008. – 22 берез. – С.8. – (Філармонія 

запрошує друзів). 
Про сольний концерт заслуженого артиста України, лауреата міжнародних конкурсів, соліста Національної філармонії України Андрія 
Остапенка на сцені Тернопільської  обласної філармонії. 

 
Сергієнко, Г. Пісенна зустріч у розпал весни [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. - 2008. – 19 берез. - С.6: фото. 

Про творче життя соліста Тернопільської обласної філармонії  Ігоря Гаврилюка та запланований у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса концерт, 
присвячений 15-річчю його творчої кар’єри. 

 
Чотириголосий хор [Текст]: [інтерв’ю] / розм. Г. Сергієнко // Свобода. - 2008. - 22 берез. –С.8. – (Знак музичної якості). 

Про квартет «Акорд» Тернопільської обласної філармонії розповідають його учасники В. Гапій, В. Футорський, Я. Пиріг та В. Забчук. 
 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса  
Бурма, В. Навіки єдність збережемо [Текст] / В. Бурма // Вільне життя. - 2008. – 26 січ. - С.1: фото. 

У День Соборності України після урочистої академії в ПК «Березіль»  ім. Леся Курбаса відбувся творчий звіт майстрів мистецтв та аматорських 
художніх колективів Чортківського району. 

 

Воробйов, В. У «Березолі»  розповідатимуть «Байки про оленів»[Текст] / В. Воробйов // 20 хвилин. - 2008. – 
17 берез. –С.14: фото. 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбудеться концерт вінницького гурту «ТІК». 

 

Гудима, О. Марченко виступить у «Козі» [Текст] / О. Гудима // 20 хвилин. - 2008. - 21 берез. –С.14: фото. 
Відомий тернопільський бард Олександр Марченко виступатиме в арт-клубі «Коза». 

 

Заморська, Л. «Без пісні жити не можу»: «20 хвилин» гортає сімейний альбом Ярослави і Сергія Декалюків 
[Текст] / / Л. Заморська // 20 хвилин. – 2008. – 26 лют. – С. 8-9: фото. 
Про солістку ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса Ярославу Декалюк. 

 

Золотнюк, А. Діагноз: меломанія [Текст] А. Золотнюк // Вільне життя. – 2008. – 20 лют. – С. 11: фото. – (Музика). 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся концерт гурту «Бумбокс» з Києва в рамках всеукраїнського «Тримай-туру». 

 
 
 



Коверко, Г. Як довго ми йдемо до Кобзаря...[Текст] / Г. Коверко // Свобода. - 2008. – 12 берез. – С2: фото. 
Про урочисте зібрання громад області, міста Тернополя і творчий звіт мистецьких колективів Зборівського р-ну, присвячений 194-й 
річниці від дня народження Т. Г. Шевченка, на сцені ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 

Колесник, Н. Музика «Оркестру» починається з Карпат [Текст] / Н. Колесник // Нова ера. - 2008. – 12-18 берез. - 
С.6: фото. 
На запрошення Всеукраїнського товариства «Лемківщина» до Тернополя з концертом завітав «Оркестр святого Миколая» з Польщі. 

 

Мороз, В. «Я впевнений – ви прийдете до мене…» [Текст] / В. Мороз // Тернопіль вечірній. - 2008. – 9-15 січ. - 
С.2: фото. 
Про вечір пам’яті відомого тернопільського поета, науковця, громадського діяча Володимира Вихруща, що відбувся в ПК «Березіль» 
ім. Леся Курбаса. Свято було присвячене виходу книги В. Вихруща «Поезії». 
 

Інші концерти 
Бачинський, Я. Свято у народному домі [Текст] / Я. Бачинський // Вільне життя. - 2008. - 26 берез. –С.6. 

У народному домі селища Велика Березовиця Тернопільського району відбувся концерт-реквієм «Кобзарева слава». 
 

Гулькевич, К. Акту Злуки присвячується [Текст] / К. Гулькевич // Вільне життя. - 2008. – 30 січ. - С.3. 
У Микулинецькому будинку культури відбувся концерт, присвячений 89-й річниці проголошення Акта Злуки. Концертну програму 
підготував хор лемківської пісні «Барвінок», микулинецький вертеп, вихованці дитсадка «Веселка». 

 

Сагаль, О. «Королева піаніно» з Японії шукає таланти у Тернополі [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська 
газета. – 2008. – 5-11 берез. – С.6: фото. 
Відома японська піаністка Отсуко Огава упродовж чотирьох днів давала благодійні уроки гри на піаніно учням Тернопільської 
музичної школи №1..  

 

Сергієнко, Г. Було чути і Карпатам [Текст]: на Водохреще святковий концерт у Тернополі давала капела 
бандуристів «Карпати» / Г. Сергієнко  // Свобода. - 2008. – 26 січ. - С.6: фото. – (Гастролі по-сусідськи). 

 

Фарина, І. У Кременці відзначили «Останній день зими» [Текст] / І. Фарина // Нова Тернопільська газета - 2008. – 12-
18  берез. - С.4. 
28 лютого у Кременці відбулось літературно-мистецьке свято «Останній день зими». 

 

Клубна робота, кіно 
Воробйов, В. Відкриті ночі українського кіно [Текст]: режисер Михайло Іллєнко везе в Тернопіль новий фестиваль / В. Воробйов 

// 20 хвилин. - 2008. - 15 берез. –С.14. 
Зустріч із кінорежисером та арт-директором фестивалю українського кіно «Відкрита ніч» М. Іллєнком відбулась у залі клубу «Коза». 

 

Воробйов, В. «Кіно не для всіх» у Тернополі[Текст] / В. Воробйов // 20 хвилин. - 2008. - 18 берез. –С.14. 
У кіноклубі «Коза» транслюватимуть стрічки концерну «Артхаус Трафік». Фільми з позначкою «не для всіх», створені не стільки для масового 
глядача, скільки для різноманітних фестивалів. 

 

Воробйов, В. Фестиваль британського кіно на старті [Текст] / В. Воробйов // 20 хвилин. - 2008. - 17 берез. –С.14. 
З 17 по 20 березня тернопільські глядачі зможуть оцінити кіномистецтво Великої Британії на VII фестивалі нового британського кіно, 
котрий дістався цього разу до Тернополя. 

 

Дольна, С. Кінопалац відсвяткував своє дворіччя [Текст] / С. Дольна // 20 хвилин. - 2008. – 16 січ. - С.2. 
129 фільмів презентував «Кінопалац» місцевим кіноманам за 2 роки своєї діяльності. 

 

Кирик, Г. Черпаєм правду у словах Тараса [Текст] / Г. Кирик // Свобода. - 2008. – 22 берез. –С.6. 
Про відзначення Шевченківських днів у Мшанецькому сільському будинку культури Тернопільського району. 

 

Кінотеатр «Мир» продали без нас [Текст]: звернення депутатів Чортківської районної ради та жителів 
Чортківського району  // Четверта влада. - 2008. – 23 січ. - С.7. 
У статті оприлюднена інформація про те. як був проданий кінотеатр «Мир» у Чорткові. Група депутатів Чортківської районної ради 
вимагає від прокуратури перевірити дані факти, а з результатами перевірки ознайомити всіх жителів району. 

 

Кузик, В. Директору кінотеатру дали «Китайське попередження» [Текст] / В. Кузик // Номер один. - 2008. – 19 берез. - 
С.3: фото. 
Звіт директора кінотеатру «Перемога» С. Півторака заслуховували на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Його 
звинувачують у негосподарському підході  до керівництва закладом. 

 

Ліберний О. Батько й сини [ Текст] / О. Ліберний // Ссвобода. - 2008. – 23 січ. - С.1-6: фото. 
Про урочисте відкриття Народного дому у с. Лисій Підгаєцького р-ну та сім’ю І.О. Палащука, яка найбільше долучилась до цього. 

 

Прус, Я. Дякуємо за концерт [Текст] / Я. Прус, Т. Дзюбак // Вільне життя. - 2008. – 26 берез. –С.6. 
Жителі Великих Бірок виносять подяку зав. клубом Т. Романець та голові селищної ради О.Данніковій за організацію мистецького свята до 
194-ї річниці від дня народження Т.Г Шевченка. 

 

Савак, Б. Вшанували Тимотея Бордуляка [Текст]/ Б. Савак // Вільне життя. - 2008. – 9 лют. - С.4. 
У Великому Ходачкові Козівського району в сільському клубі відбулась урочиста академія, присвячена 145-річчю від дня народження 
священика, письменника-реаліста Т. Бурдуляка. 

 

Тихович, Ю. Українське кіно відроджують [Текст] / Ю. Тихович // Тернопіль вечірній. – 2008. – 19-25 берез. – С.5: фото. 
У клубі «Коза» тернопільський кіноклуб «Скриня» презентував вечори українського кіно.  

 



Шот, М. Збудували в селі народний дім [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. - 2008. – 19 січ. - С.16. – (Новосілля). 
У селі Лиса Підгаєцького району урочисто відкрили народний дім. Тут працюватимуть хоровий та танцювальний колективи, 
бібліотека. 
 

Янович, А. Директора «Перемоги» звинувачують у безгосподарності [Текст] / А. Янович // 20 хвилин. – 2008. – 
14 берез. – С.4. 
Замість ремонту кінотеатру «Перемога» його директор С. Півторак придбав у підпорядкування автомобіль вартістю 49 тис. грн., стверджує 
керівництво мерії. 

Яцюк, К. Прийшли спонсори – стало веселіше [Текст] / К. Яцюк // Вільне життя - 2008. – 2 лют. - С.2. 
Про свято села Щепанова Зборівського району «Моє село – мій дім, і я його господар» та концерт у сільському клубі. 
 

Виставки, пленери 
«Від Трипілля до сьогодення» - у Львові [Текст] // Урядовий кур’єр. - 2008. – 6 січ. - С.24. 

У ІІІ Всеукраїнській виставці «Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників», шо відкрилась у Львівській галереї 
мистецтв, взяли участь і митці з Тернополя. 

 
Завальська, О. Тернополяни побачили «Людину» Барабаша[Текст] / О. Завальська // Нова Тернопільська газета. - 

2008. – 30 січ. – 5 лют. - С.6: фото. 
Сучасну людину у своїй  неординарній творчій акції презентував 27-річний тернопільський художник Михайло Барабаш у картинній 
галереї міста. 

 
Зозуляк, Є. Присвячується Шевченкові [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. - 2008. – 22 берез. –С.1 

У галереї обласної організації НСХУ відкрилась виставка, присвячена 194-й річниці від дня народження Т.Г. Шевченка. 
16 тернопільських художників представили тут свої живописні та графічні роботи. 

 
Кушнірук, А. Українська лялька зло відвертає, а добро прихиляє [Текст] / А. Кушнірук // Свобода. – 2008. – 

1 берез. – С.8: фото. 
У Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка відбувся фестиваль-конкурс «Овації» та виставка 
саморобних ляльок. 

 
Лауда, Л. Скульптури Пінзеля селяни використовували як дрова [Текст]: до Києва привезли 16 робіт «галицького 

Мікеланджело» / Л. Лауда // Газета по-українськи. - 2008. – 12 берез. - С.8: фото. 
16 робіт скульптора XVIII ст. Іоанна Пінзеля привезла Львівська галерея мистецтв на виставку «Великий скульптурний салон», що 
проходить у Києві в Українському домі. 

 
Легалізоване графіті [Текст]  // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 30 січ. - С.6: фото. 

Про унікальну виставку нестандартного мистецтва в Центрі дитячої творчості. 
 

Макарчук, Н. «Птиця Фенікс» у Збаразькому замку [Текст] / Н. Макарчук // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 
15 берез. –  С.8. 
У Збаразькому національному заповіднику «Замки Тернопілля» відкрили персональну виставку члена Національної спілки художників України 
П. Шпорчука. 
 

Мартинів, Ю. Ніколи не ходив манівцями [Текст] / Ю. Мартинів, О. Ліберний // Свобода. - 2008. – 22 берез. –С.6. 
– (Ювілеї). 
В ДАТО відкрита виставка з нагоди 60-ї річниці від дня народження відомого тернопільського поета , художника й громадського діяча 
Михайла Левицького. 

 

Мороз, В. Показують Шевченка на марках [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. – 2008. – 8 берез. – С.2. 
Виставку марок, конвертів, світлин та документів відкрили до Шевченківських днів у ДАТО.  

 

Ониськів, М. Богдан Ткачик: «Це виставка про долю мого народу» [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. - 2008. – 
9 лют. - С.4: фото. 
Про дві унікальні виставки, організовані Міністерством культури і туризму України в Києві та Львові. Свої роботи репрезентували 
також і митці нашої області. 

 

Подоляк, О. Промінчик духовності [Текст]: у галереї триває виставка франківських митців / О. Подоляк // 20 
хвилин. – 2008. – 10 берез. – С.14. 
На виставці представлені різні за тематикою, жанром, живописною манерою та стилістичним виконанням роботи. Тут є графіка, живопис, 
скульптура і малярство. 

 

Попович, Ж. «Людський ліс» Михайла Барабаша[Текст] / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. - 2008. – 5-12 лют. - 
С.3: фото. 
У виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України відкрито виставку нашого земляка, нині львів’янина 
Михайла Барабаша. Ці роботи передають його власне бачення Людини як носія моральних цінностей. 

 

Приступа,  І. «Еротика – вона скрізь» [Текст]: оголене тіло львівський художник Юрій Ломов малює за 
допомогою ліній і крапок. Інакше він не може – він майже сліпий // RIA плюс. - 2008. – 23 січ. - С.23: фото. 
Виставка робіт майстра пройшла у книгарні «Ярослав Мудрий». 

 
Собуцька, В. Контрастів експресивний діалог [Текст] / В. Собуцька // Свобода. - 2008. – 9 лют. - С.8: фото. 

Інсталяція. Перформанс. Живопис. Ці три мистецькі напрямки представив на виставці в картинній галереї обласної організації 
Національної спілки художників України молодий митець – уродженець Тернополя Михайло Барабаш. 
 

Тадейчук, Є. У Вірджинії – виставка тернополянина [Текст] / Є. Тадейчук // Вільне життя. - 2008. - 26 берез. –С.6. 
У картинній галереї американського міста Вірджинія діє виставка талановитого художника з Тернополя Юрія Федорова. 



Фотовернісаж називає переможців [Текст] // Свобода. - 2008. – 30 січ. - С.7: фото. 
Про переможців фотоконкурсу «Фотовернісаж «Свободи» - 2007». 

 
Янович, А. Роботи графіті – суто на папері [Текст] /А. Янович // 20 хвилин. - 2008. – 25 січ. - С.3. 

Першу виставку робіт учнів тернопільської Школи графіті відкрили 24 січня в приміщенні Центру дитячої творчості. 
 

Фестивалі, конкурси 
Брик, А. У кожній долі є іскри таланту… [Текст] / А. Брик // Свобода - 2008. – 19 берез. –С.12. 

Серед переможців Всеукраїнського конкурсу композиторських талантів «Спалахи багаття» доцент Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка Ірина Чорна. 

 

Голосуй за наших! [Текст]: тернопільські зірочки на столичному небосхилі  // Нова  Тернопільська газета. - 2008. – 23-29 
січ. - С.5: фото. 
У І Всеукраїнському музичному конкурсі «Діти Сонця» взяли участь дві тернополянки.  

 

Мороз, В. На фестивалі влаштують лотерею колядок [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. - 2008. – 25 січ. - С.2. 
Уже сьомий раз школярі та молодь із Тернопілля й Львівщини з’ їдуться на фестиваль до села Язлівець Бучацького району, щоб 
поколядувати і показати різдвяні сценки. 

 

Олійник, О. Незабутнє свято духовності [Текст] / О. Олійник // Тернопіль вечірній. - 2008. – 19-25 берез. –С.16: фото. 
Міський фестиваль духовної пісні «Ангельські хори» уже втретє зібрав тернополян на своє незабутнє дійство. 

Плахцінська, О. Через роки Василь Барвінський  нас вітає[Текст] / О. Плахцінська // Тернопіль вечірній. - 2008. – 19-25 берез. 
–С.5: фото. 
Про V обласний конкурс учнів молодших класів ім. В. Барвінського, який відбувся у Тернопільській музичній школі №1. 

 

Синенька, Б. Три празники в гості…[Текст] / Б. Сненька // Свобода. - 2008. – 2 січ. – С 7. 
Про Різдвяні фестивалі на Тернопільщині.  

 

Татарський,  С. Прийшов Іван Предтеча та й забрав свята на плечі, або як у Більче-Золотому проводжали Коляду 
[Текст] / С. Татарський // Нова ера. - 2008. – 23-29 січ. - С.9: фото. 
Уже восьмий рік громада у селі Більче-Золотому проводить сільський фестиваль різдвяного фольклору «Проводи Коляди». 

 

Шот, М. Скликала «Ліра Гіппократа»: [текст]: фестиваль / М. Шот // Урядовий кур’єр. - 2008. – 5 січ. - С.10:фото. 
Третій фестиваль обдарованих студентів-медиків і працівників лікувальних закладів областей України відбувся на Тернопіллі. Гран-прі 
фестивалю здобув Ю.Футуйма, асистент кафедри хірургії Тернопільського медуніверситету ім. І.Горбачевського. 
 

Шот, М. Соколята Лемківщини збиралися на мистецьке свято [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. – 2008. – 19 берез. 
– С.19. 
На Тернопільщині започатковано фестиваль-конкурс молодих виконавців «Соколята Лемківщини». У ньому взяли участь як самодіяльні, так і 
професійні колективи, солісти, читці, танцюристи з Львівщини, Прикарпаття, Тернопільської та Київської областей. 

 

Обласний фестиваль «Повір у себе» 
Близнюк, О. Усі виступи – з сурдоперекладом [Текст] /О. Близнюк // 20 хвилин. - 2008. – 16 січ. - С.3: фото. 

Діти з обмеженими можливостями демонстрували свої таланти у рамках цьогорічного фестивалю «Повір у себе» в ПК «Березіль»ім. 
Леся Курбаса. 

 

Повір у себе – і в тебе повірять інші [Текст] // Свобода. - 2008. – 2 січ. - С.3. – (Сузір’я талантів). 
У цьогорічному обласному фестивалі «Повір у себе» взяли участь понад 800 дітей з особливими потребами. 

 

Фестиваль «Маланка» у с. Горошовій Боршівського району 
Герасимів,  З. Пофестивалили на славу [Текст] / З. Герасимів // Номер один. - 2008. – 16 січ. - С.1: фото. 

Про цьогорічний  фестиваль «Маланка» у с. Горошова Борщівського району. 
 

Кармелюк, М. У Горошову навідались інопланетяни і чорти [Текст] / М. Кармелюк // 20 хвилин. - 2008. – 15 січ. - 
С.1,2: фото. 
Подивитись на цьогорічний фестиваль Маланок у Горошовій зібралося близько 10 тис. гостей. 
 

Кармелюк, М. У Горошовій костюми шила «Доця Габана» [Текст] / М. Кармелюк // 20 хвилин. - 2008. – 16 січ. - 
С.8: фото. 
Нові цікаві ідеї для карнавальних костюмів на фестивалі Маланок запропонували жителі Горошової. 
 

Кармелюк, М. У Горошовій Маланку водили до ранку [Текст] / М. Кармелюк // 20 хвилин. - 2008. – 17 січ. - С.8-
9: фото. 
Всю ніч із 13 на 14 січня у Горошовій Борщівського району святкували Маланку. На свято зібралось понад 10 тис. гостей із 
Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької областей, Києва, Дніпропетровська та інших міст України. 

Кармелюк, М. У Горошову навідались інопланетяни і чорти [Текст] / М. Кармелюк // 20 хвилин. - 2008. – 15 січ. - 
С.8: фото. 
Про цьогорічний фестиваль «Маланка» у Горошовій Борщівського району. 
 

«Карнавал існує лише завдяки селянам…» [Текст] // RIA плюс. - 2008. – 30 січ. - С.9. 
Голова Горошівської сільради на Борщівщині В. Левко про фестиваль «Маланка». 
 

Клос, С. Чим більше на Маланку чортів, тим спокійніший Новий рік [Текст] / С. Клос // Високий замок. - 2008. – 15 січ. - 
С.8: фото. 
Про звичай водити Маланку у  Горошовій Борщівського району. 
 



Коверко, Г. Останній італійський і перший український постеджаторе [Текст] / Г. Коверко // Свобода. – 2008. – 
26 берез. – С.8. – (Розмова за кавою). 
Про тернопільського барда Олександра Марченка. 
 

Лазука, Н. Казновецькі заробляють на капелюхах, лаптях і бутлях[Текст]/ Н. Лазука // Газета по-українськи. - 2008. – 12 берез. 
- С.5: фото. 
Про майстра плетіння із рогози  Василя Казновецького з Млинців Кременецького р-ну. 

 

Левицький, М. Михайло Левицький: «Де ростем, там мусимо цвісти» [Текст]: [ інтерв’ю] / розм. М. Маслій // 
Нова Тернопільська газета. - 2008. – 12-18 берез. - С.6. 
Інтерв’ю з тернопільським поетом, перекладачем, художником, громадським діячем М. Левицьким. 
 

Ляхович, М. На Маланку – танці до ранку! [Текст] / М. Ляхович // Свобода. - 2008. – 16 січ. - С.8: фото. 
Нотатки про цьогорічне свято Маланки у Горошовій Борщівського району, що зібрало небачену кількість глядачів із сусідніх регіонів 
України. 
 

Мадзій, І.  Ріо-де-Горошова [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя. - 2008. – 16 січ. - С.9: фото. 
Про цьогорічний фестиваль Маланки у Горошовій Борщівського району. Дуже цікаву й насичену програму продемонстрували гостям 
місцеві аматори та працівники районного будинку культури. 

 

Мороз, В. У Горошовій уже готуються [Текст]: [про відтворення давніх звичаїв у  Горошовій, що на 
Борщівщині] / В. Мороз // 20 хвилин. - 2008. – 10 січ. - С.3: фото. 
 

Новак, Н. Кальян курили біля «Мишачого раю» [Текст]: на унікальному фестивалі Маланок у Горошовій, що на 
Борщівщині, цього року «заправляли» інопланетяни. цигани, нечисть і…щурі / Н. Новак // RIA плюс. - 2008. – 16 січ. - 
С.8-9: фото. 
Про програму, традиції фестивалю, преміювання учасників. 
 

Попович, Ж. Маланка витанцьовує до ранку [Текст] / Ж. Попович // Газета по-українськи. - 2008. – 15 січ. - С.5: 
фото. 
У Горошовій Борщівського району в ніч на старий Новий рік святкували Маланку. Фольклорний фестиваль проголосили обласним. 
 

Попович, Ж. На Андрія ворожили, на Маланку танцювали [Текст] / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. - 2008. – 16-22 січ. - 
С.3: фото. 
Про історію свята Маланки, його проведення, розваги, традиції, частування у Горошовій Борщівського району. 
 

Сагаль, О. Ріо де…Горошова, або Як Маланка на Борщівщині карнавалила [Текст] / О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. - 2008. – 16-22 січ. - С.14: фото. 
Цьогоріч горошівське «маланкування» за масовістю побило усі рекорди: місцеве Ріо у ніч з 13 на 14 січня відвідали майже 20 тис. осіб. 
 

Татарський,  С. Неповторна Горошівська Маланка [Текст]: [вміщено довідку про традиції Маланки] / 
С. Татарський // Нова ера. - 2008. – 16-22 січ. - С.9: фото. 
Цього року Маланка вражала тисячі гостей села Горошова Борщівського району своїм колоритом, барвами та феєрверками, дотепним 
гумором, піснями, танцями, стравами, напоями, ще раз показавши невмирущість національних традицій краю. 
 

Тет, Т. Горошовою розгулював велетенський щур [Текст]: [про традиційний фестиваль у Горошовій 
Борщівського району] / Т. Тет // Місто. - 2008. – 16 січ. - С.3: фото. 

 

Фестиваль вертепів у Тернополі 

Ровекс презентує «Фестиваль вертепів»[Текст] // RIA плюс. - 2008. – 16 січ. - С.4: фото. 
Для дітей-сиріт, дітей із неблагополучних родин, хворих корпорація «Ровекс» спільно з Українською греко-католицькою церквою 
нашого краю започаткували акцію. яка завершиться грандіозним святом вертепів. 

 
Тихович,  Ю. Парад вертепів [Текст] /Ю. Тихович // Тернопіль вечірній. - 2008. – 23-29 січ. - С.16. 

На фестиваль вертепів прибули колективи з 12 районів області.  Найактивнішим був вертеп із села Загір’я Зборівського району. 
 

Мистецькі колективи Тернопільщини 
Бачинський, Я. Заслужена відзнака [Текст] / Я. Бачинський // Тернопіль вечірній. - 2008. – 9 лют. - С.3. 

П’ятьом творчим колективам Тернопільського району присвоєно звання народного та зразкового. 
 

Бачинський, Я. Заслужена відзнака [Текст] / Я. Бачинський // Вільне життя. – 2008. – 8 берез. – С. 7. – (Нива 
духовності). 
Постановою обласної  колегії управління культури Тернопільської ОДА п’яти творчим колективам Тернопільського району присвоєно звання 
народного і зразкового.  

 

Ваврик, І. Музика усіх віків і націй [Текст] / І. Ваврик // Свобода. – 2008. – 16 лют. – С. 6: фото. 
Про 50-літній ювілей духового оркестру Новосільського будинку культури Підволочиського району та його засновника Богдана 
Васильовича Кузьміна. 

 

Костюк, Р. Бандури срібний передзвін [Текст]/ Р. Костюк // Тернопіль вечірній. - 2008. – 13-19 лют. - С.3: фото. 
Про творчий звіт тернопільського ансамблю бандуристів обласного центру народної творчості в концертній залі профтехучилища №1. 
 



Савак, Б. Чому замовкли духові? [Текст]: грає духовий оркестр…Сьогодні такий вид мистецтва – рідкість і гордість / 
Б. Савак // Вільне життя. - 2008. – 6 лют. - С.4. 
Автор статті розповідає про історію духових оркестрів, славних земляків-ентузіастів духової музики та причини занепаду діяльності 
цих колективів. 
 

Савальська, О. Вертеп від «Ходаків» - на Хрещатику [Текст] / О. Савальська // Свобода. - 2008. – 9 січ. - С.10: фото. 
Учасники зразкового художнього фольклорного гурту «Ходаки» (художній керівник – Михайло Полюга) показали киянам та гостям 
столиці свій вертеп. 

 
Сень, О. «Ходаки» на президентській ялинці [Текст] / О. Сень // Тернопіль вечірній. - 2008. – 9-15 січ. - С.2: фото. 

Про виступ учасників зразкового художнього фольклорного гурту «Ходаки» на Президентській ялинці в Києві. 
 

Фрейчак, В. Фейерверк «Галичанки» [Текст] / В. Фрейчак // Вільне життя. - 2008. – 10 січ. - С.3. – 
(Із двадцятиріччям!). 
У Буданівському профтехучилищі, що на Теребовлянщині, відбувся концерт, присвячений 20-річчю народного танцювального 
ансамблю «Галичанка». 

 

Шот, М. Намистинка українських звичаїв [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. - 2008. – 14 берез. - С.1: фото. 
Про фольклорний колектив села Глибочок Борщівського р-ну. 

 

Митці Тернопільщини 
Беркут, Н. Державний клерк з душею поета [Текст] : [про Сергія Синюка – письменника з Шумська] / Н. Беркут 

// Нова Тернопільська газета. - 2008. – 23-29 січ. - С.6. 
 

Вишила долю собі сама [Текст] // Свобода. – 2008. – 22 берез. – С.6: фото. 
Про народного майстра художньої вишивки Ірину Семенівну Герман. 
 

Гармаш, С. Ярослава Радзіх: «Немає вишивки — немає родини, духовності й України» [Текст] / С. Гармаш // 
Нова ера. – 2008. – 20-26 лют. – С. 8: фото. 
Творчий портрет майстра художньої вишивки Ярослави Радзіх. 

 

Грещук, Г. Цвітоквіт рідного краю [Текст] / Г. Грещук // Свобода. - 2008. – 26 січ. - С.8: фото. 
Про тернопільську художницю Г.В. Денегу. 

 

Доскоч, І. Ізидор Доскоч: «Від товару, яким тепер насичений сучасний телеефір людина дичавіє» [Текст]: 
[інтерв’ю ] / пров. А. Кушнірук // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 26 січ. - С.8: фото. 
Про керівника тернопільської дитячої хорової студії «Зоринка» Ізидора Доскоча. 

 

Кипибіда, З.  У книгах – голос серця [Текст]: про творчі здобутки обласної організації Національної спілки 
художників України / З. Кипибіда // Свобода. - 2008. – 19 січ. - С.2. 

 

Колесник. Н. Михайло Кульчицький: «Я – син коваля»: українське сакральне мистецтво… живе [Текст] / 
Н. Колесник // Нова ера. - 2008. – 30 січ.-5 лют. - С.4. 
Про майстра-художника, народного різьбяра по дереву М. Кульчицького з с. Стара Брикуля на Теребовлянщині. 

Левицька, Л. Імені Ярослави Музики[Текст] / Л. Левицька // Голос України. - 2008. – 6 лют. - С.13. 
Самобутній тернопільський художник Антон Гриб став четвертим лауреатом обласної мистецької премії ім. Я. Музики. 

 

Ониськів, М. Диригент [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. – 2008. – 27 лют. – С. 6: фото. 
Про Стефана Турчака, який започаткував всеукраїнський конкурс диригентів. Серед його лауреатів є і випускники Тернопільського 
державного обласного музичного училища ім. С. Крушельницької. 

 

Ониськів, М. Інформація звідусіль [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. - 2008. – 12 берез. - С.3: фото. 
Серед повідомлень є інформація про тернопільського митця, заслуженого художника України Богдана Ткачика. 
 

Ониськів, М. Іскра з франкової кузні[Текст]: Михайлові Левицькому - 60 :/ М. Ониськів // Вільне життя. - 2008. – 22 берез. –
С.3. – (Ювілеї). 
Творчий портрет поета Михайла Левицького з нагоди його 60-річного ювілею. 
 

Потій, І. Іван Потій: «Я пишу історію людини» [Текст]: [ інтерв’ю ] / пров. Н. Беркут // Нова Тернопільська 
газета. - 2008. – 30 січ. - С.7: фото. 

 

Сагаль, О. Василь Хлистун: «Удень я працював у районному будинку культури сантехніком, а у вечорі…виступав там на 
сцені!» / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. - 2008. - 26 берез. –С.6. 
Про відомого Тернопільського виконавця, лауреата всеукраїнських фестивалів В. Хлистуна.т 

Сагаль, О. Художник з ангелом на кінчику пера [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 19-25 берез. –С.11: 
фото. 
По відомого тернопільського  художника Олега Розвадовського. 
 

Сорока П. «Ще б зронити на рідну ниву хоч пір’ їнку свого крила..» [Текст] / П. Сорока // Свобода. - 2008. – 
15 берез. –С.8. 
Про чудового поета, обдарованого художника Михайла Левицького. До 60-річчя від дня народження. 
 

Тернопільська прописка [Текст] // Номер один. - 2008. – 6 лют. - С.10 - Із змісту: Микола Брездень дає дереву 
нове життя. – С. 10. 
Про майстра народної творчості, учасника обласних виставок, теребовлянина Миколу Брезденя. 



Композитор, заслужений працівник культури України, колишній керівник і диригент муніципального 
колективу «Оркестра Волі » Леонід Міллер «Людина року - 2007» 

Вербіцький, А. У конкурсі  «Людина року - 2007» перемогу здобули найкращі [Текст] / А. Вербіцький // Місто. - 2008. – 13 
лют. - С.6: фото. 
До списку  «Людина року – 2007» увійшов тернопільський композитор, заслужений працівник культури України, колишній керівник 
муніципального колективу «Оркестра Волі» Леонід Міллер. 

 

Журналіст «Тернополя вечірнього» Ярослав Гулько – «Людина року - 2007» [Текст]  // Тернопіль вечірній. - 2008. – 13-
19 лют. - С.1: фото. 
Серед лауреатів конкурсу «Людина року - 2007» є також талановитий композитор, колишній керівник популярного тернопільського 
колективу «Оркестра Волі» Леонід Міллер. 

Кандидати на відзначення премією імені Братів Богдана і Левка Лепких [Текст] // Вільне життя. – 2008. – 16 лют. 
– С. 8. 
Серед кандидатур Леонід Міллер — диригент, композитор (м. Тернопіль). 
 

Колесник, Н. Тернополяни визнали «Людьми року» [Текст] / Н. Колесник // Нава ера - 2008. – 13-19 лют. - С.4: фото. 
Цьогоріч почесне звання «Людина року - 2007» отримав композитор, заслужений працівник культури України, колишній керівник і диригент 
муніципального колективу «Оркестра Волі» Л. Міллер. 
 

Пласконіс, В. Підсумки конкурсу «Людина року - 2007» у Тернополі [Текст] / В. Пласконіс // Вільне життя. - 
2008. – 3 січ. - С.2. 
Серед десятки кращих людей минулого року – композитор, заслужений працівник культури України Л. Міллер. 
 

Пласконіс, В. Підсумки конкурсу «Людина року - 2007» [Текст]: [список нагороджених] / В. Пласконіс // 
Тернопіль вечірній. - 2008. – 9-15 січ. - С.1. 
Серед кращих людей року – композитор, колишній керівник і диригент муніципального колективу «Оркестра Волі».,заслужений 
працівник культури України Леонід Міллер. 

 

Рудаков, О. Мистецтву служать одержимі [Текст] / М. Рудаков // Урядовий кур’єр. - 2008. – 17 січ. - С.20: фото. 
Про художнього керівника заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України «Дарничанка» при Будинку культури ВАТ «Київ 
хімволокно» Петра Андрійчука, уродженця м. Борщова Тернопільської області. 

 

Сагаль, О. Дива рукотворні [Текст]: тернополянин Тарас Войтович оживляє… папір! /О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. - 2008. – 9-15 січ. - С.6. 
Захоплення 22-річного тернополянина Тараса Войтовича доволі незвичне: шедеври, які він творить із звичайного паперу, - ніщо інше, 
як давнє японське мистецтво орігамі. 

 
Садовська, Г. У Старий замок повернулися… лицарі [Текст] / Т. Садовська // Вільне життя. – 2008. – 16 лют. – 

С. 2: фото. 
У Старому замку Тернополя громадськість вшанувала людей року. Лауреатом конкурсу «Людина року – 2007» став багаторічний 
керівник і диригент «Оркестра Волі» Л. Міллер. 

 
Тернецька, О. Це дивовижне ремесло - ткати килими [Текст] / О. Тернецька // Вільне життя. - 2008. – 16 січ. - С.8. 

Про майстриню-ткалю із 45-річним  досвідом роботи Надію Дереш із с. Токів Підволочиського району. 
 

Чорпіта, Я. Пам’ятник Гнатюку біля ТНПУ – одна з кращих робіт Володимира Мельника[Текст] / Я. Чорпіта // 
Свобода. - 2008. – 26 січ. - С.8: фото. – (Майстер портретів у камені). 
Про відомого скульптора-монументаліста, члена Національної спілки художників України, заслуженого художника України, доцента 
кафедри образотворчого мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка В. Мельника. 
 

Тернопільський поет-пісняр, фундатор численних фестивалів та пленерів, засновник першого в 
Україні приватного будинку творчості Олександр Смик –  
лауреат громадської премії ім. Василя Стуса 2008 року 

Лазука, Л. «В любові переможених немає» [Текст]: у творчості треба бути відвертим, у коханні – сміливим, а в 
благодійності – щедрим, вважає бард Олександр Смик / Л. Лазука // RIA плюс. - 2008. – 23 січ. - С.22: фото. 
Тернопільського барда О. Смика нагородили премією ім. Василя Стуса. 
 

Лінчевська, С. Олександра Смика нагородили премією ім. Василя Стуса [Текст] / С. Лінчевська // Місто. - 2008. – 23 січ. - 
С.3: фото. 
Громадську премію ім. Василя Стуса 2008 року вперше за всю історію призначення цієї високої відзнаки Євген Сверстюк вручив 
нашому земляку, відомому барду та громадському діячу Олександру Смику. 

 

Мовчан, У. Поет-пісняр Олександр Смик презентував музичний диск та журнал [Текст] / У. Мовчан // Місто. - 2008. – 
1 січ. - С.4. 
Тернопільський пост-пісняр О.Смик презентував свій новий диск «В любові переможених немає» та перший журнал про новини української 
музики «Своя музика». 
 

Олександр Смик отримав премію імені Василя Стуса! [Текст]  // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 16-22 січ. - 
С.6: фото. 
Нашому земляку – одному із найвідоміших українських бардів, драматургу, фундатору численних фестивалів та пленерів було вручено 
престижну відзнаку – премію ім. В. Стуса. 
 

Олександр Смик [із Кременця] презентував диск [Текст]: [українського авторського романсу «Всеношна для 
душі»]  // Номер один. - 2008. – 9 січ. - С.2. 
 



Сергієнко, Г. Три звістки з орбіти Смика [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. - 2008. – 19 січ. - С.8: фото. – (Прихильники 
вільних муз). 
Про поета-пісняра, одного з найвідоміших українських бардів, фундатора численних фестивалів та пленерів, засновника першого в 
Україні приватного будинку творчості Олександра Смика. 
 

«Своя музика» [Текст] // Культура і життя. – 2008. – 27 лют. – С.2. 
У Тернополі вийшов у світ перший номер всеукраїнського музичного журналу «Своя музика», фундатором видання якого став 
місцевий композитор і співак Олександр Смик. 
 

Юхим,  О. Авторський романс від Олександра Смика [Текст] / О. Юхим // Вільне життя. - 2008. – 16 січ. - С.11: фото. – 
(Варто послухати). 

 

Відомий український художник, уродженець Тернопільщини Іван Марчук 
 увійшов до списку «100 геніїв сучасності» 

Уродженця Тернопільщини художника Івана Марчука – єдиного серед українців –світ визнав генієм  [Текст] // 
RIA плюс. - 2008. – 9 січ. - С.4. 
Уродженець Тернопільщини Іван Марчук – єдиний українець, який потрапив до сотні світових геніїв, що уклала всесвітня 
консультативна компанія Creators Sinektics. 

 

До 60-річчя відомого тернопільського поета, науковця,  
художника, музиканта Олега Германа 

Герман, О. «За мить до…» 60 [Текст]: [інтерв’ю] / розм. М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 19-25 берез. –
С.6: фото. 
Інтерв’ю з поетом, композитором, виконавцем, режисером, художником, науковцем, педагогом Олегом Германом з нагоди 60-річчя від 
дня народження. 

 

Заморська, Л. «Прагну зробити все, що призначено мені богом»: «20 хвилин» гортає сімейний альбом Марії та 
Олега Германів [Текст] // 20 хвилин - 2008. – 12 лют. - С.8-9: фото. 
Творчий портрет відомого тернопільського поета, композитора, художника, режисера, викладача Олега Германа. 

 
 

Олег Герман – поет, науковець, художник, музикант [Текст] // Вільне життя. – 2008. – 19 берез. – С.6. – (Ювілеї). 
Творчий портрет Олега Германа. До 60-річного ювілею. 

 
Подоляк, О. Сьогодні -  бенефіс Олега Германа [Текст] / О. Подоляк // 20 хвилин. - 2008. – 21 берез. - С.14: фото. 

Творчий вечір заслуженого діяча мистецтв України Олега Германа відбудеться в Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка. Імпреза присвячена 60-річчю від дня народження митця. 

 

Світлій пам’яті режисера. композитора, 
 виконавця власних пісень А. Горчинського 

Горчинська, О. Пісню не забути, що цвіте від рути… [Текст] / О. Горчинська // Українське слово. - 2008. – 16-
22 січ. - С.9: фото. – (Маестро української музики). 
Про Тернопільського режисера, композитора, автора і виконавця багатьох відомих пісень А. Горчинського. До річниці з дня смерті. 

 

Маестро української естради [Текст]: до перших роковин з дня смерті Анатолія Горчинського // Свобода. - 2008. 
– 9 січ. - С.3. 

 

Хрещений батько моєї долі [Текст]: спогад поета Миколи Луківа про Анатолія Аркадійовича Горчинського  // 
Свобода. - 2008. – 19 січ. - С.8. – (У пісні – продовження буття). 

 

Інше 
Атаманчук, А. Дебют Михайла Роздольського [Текст] / А. Атаманчук // Нова ера. - 2008. – 30 січ.-5 лют. - С.6. 

11-річний Михайло Роздольський з с. Більче-Золоте на Борщівщині став переможцем V Всеукраїнського фестивалю «Різдвяні дзвіночки» у м. 
Червонограді (Львівська обл.) . 

 

Бобрівець, М. Іде життя під назвою «Вертеп» [Текст]: [про товариство «Вертеп та його участь у різноманітних 
конкурсах, фестивалях, концертах»] / М. Бобрівець // Вільне життя. - 2008. – 23 січ. - С.11. 

 

Бруч, І. Пам’ятники фігуруватимуть в енциклопедії [Текст] / І. Бруч // Експрес. – 2008. – 6-13 берез. – Тернопільські новини. - С.1. 
На Тернопільщині готуватимуть багатотомне енциклопедичне видання «Звід пам’яток історії та культури України. Тернопільська область». 

 

Горіла «Лемківська газдівка» [Текст] // Тернопіль вечірній. - 2008. – 16-22 січ. - С.3. 
У Борщові горіла будівля із виробами народної творчості «Лемківська газдівка». Вогонь завдав збитків на суму 45 тис грн. 

 

Гудима, О. Перші «Вакації» є навіть в Ющенка [Текст] // 20 хвилин. – 2008. – 26 лют. – С. 14. 
23 лютого у барі «Коза» відбулась презентація Всеукраїнського поетичного проекту «Вакації». 

 

Гудима, О. У «Козі» - прем’єра моновистави [Текст] / О. Гудима // 20 хвилин. - 2008. – 27 берез. - С.14: фото. 
Про авторський вечір В’ячеслава Кірилова в арт-клубі «Коза». 
 

Гулько, Я. Які вони – тернопільські бойки? [Текст]: [до ювілею тернопільського обласного товариства 
«Бойківщина»] / Я. Гулько // Тернопіль вечірній. - 2008. – 9-15 січ. - С.12: фото. 
Про культуру бойків та їх участь у міжнародних фольклорних фестивалях, конкурсах, фестинах. 



Дерех, В. Карнавал під сценою і на сцені: Вертепна «нечисть» чіплялася до перехожих і навіть правоохоронців 
[Текст] / В. Дерех // 20 хвилин. - 2008. – 22 січ. - С.8-9: фото. 
Про вертепні дійства на Театральному майдані  в Тернополі. 

 

Дольна, С. Дві юні тернопільські співачки стали «Дітьми сонця» [Текст] / С. Дольна // RIA плюс - 2008. – 6 лют. - 
С.17: фото. 
Дві юні тернополянки – Христина Смачило та Каріна Мазурик – успішно пройшли кастинг на Всеукраїнський музичний фестиваль 
«Діти сонця». 

 

Заморська, Л. «Люблю музику і подорожі»: «20 хвилин» гортає сімейний альбом Ірини та Ярослава Басарабів 
[Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. – 24 січ. - С.8: фото. 
Про засновників музичного центру «Бастер» Ярослава і Ірину Басарабів. Продаж інструментів і технічне забезпечення концертів стало 
їх сімейним бізнесом. 

 

Заморська, Л. Залюблена в борщівські вишиванки [Текст]: «20 хвилин» гортає сімейний альбом Віри і Анатолія 
Матковських / Л. Заморська // 20 хвилин. – 2008. – 11 берез. – С.8: фото. 
Справою життя тернополянки віри Матковської стали пошук і колекціонування унікальних борщівських вишивок.  

 

Зозуляк, Є. Зимовий «Жайвір» з Бережан[Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. - 2008. – 12 берез. - С.13. – 
(Літературні новини). 
Про перший цьогорічний номер бережанського літературно-мистецького, історико-краєзнавчого альманаху «Жайвір». 

 

Зозуляк, Є. «Русалка Дністрова» у творчій повені [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. - 2008. – 23 лют. – С.5. 
Про відновлення видання «Русалки Дністрової» та огляд її першого номера за цей рік. 

 

З’явилася знову «Русалка Дністрова»… // Свобода. – 2008. – 16 лют. – С. 5. – (Приємно повідомити). 
Завдяки фінансовій підтримці шеф-редактора «Русалки Дністрової» Наталі Кузь вийшов черговий номер газети. 

 

Кушнірук, А. Чорно-біла магія Ореста Лижечка [Текст] / А. Кушнірук // Свобода. - 2008. – 16 січ. - С.8: фото. 
Знімки чортківського фотохудожника виставлялись у салонах 22-х країн світу. 

 

Лагошняк, В. Ланівчани ділилися досвідом [Текст] / В. Лагошняк // Вільне життя. – 2008. – 26 берез. – С.3. – 
(Що? Де? Коли?). 
У Теребовлянському вищому училищі культури відбулося чергове засідання клубу «Ділових зустрічей». Цього разу було запрошено 
випускників училища, які працюють у клубних закладах Лановецького району з 1982 року. 

 

Левицька, Л. Леся своя серед молоді [Текст] / Л. Левицька // Голос України. – 2008. – 15 берез. – С.12. 
Про творчий вечір «Я залишила вам слово», що відбувся у дитячо-юнацькому центрі Тернополя з нагоди 137-ї річниці від дня 
народження Лесі Українки. 

Легета, О. У Тернополі вшановують Шевченка [Текст] / О. Легета // Нова ера. – 2008. – 5-11 берез. – С.5.  
Про святкові заходи зі вшанування 194-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка в Тернополі.  

 

Ліберний, О. Дні Грузії на Тернопільщині [Текст] / О. Ліберний // 20 хвилин. - 2008. - 22 берез. –С.2. 
Про культурну програму Днів Грузії на Тернопільщині. 
 

Лінчевська, С. «Небо і земля нині торжествують…» [Текст] / С. Лінчевська // Місто. - 2008. – 23 січ. - С.6: фото. 
У вертепному дійстві на Театральному майдані Тернополя взяв участь народний художник України І.Марчук. 

 

Медаль із Сінгапура поїхала…до Чорткова! [Текст]  // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 16-22 січ. - С.6: фото. 
Член Національної спілки фотохудожників України, чортківський фотокореспондент Орест Лижечко нагороджений медаллю Спілки 
фотографів Сінгапура за світлину «Мелодія». 

 

Мичко, О. У своїй хаті – «Своя музика» [Текст]: у Тернополі почав виходити перший всеукраїнський журнал, 
присвячений музиці / О. Мичко // Україна молода. - 2008. – 9 лют. - С.7: фото. 
Засновник журналу – відомий тернопільський поет-пісняр, композитор та публіцист О.Смик. 

 

Мороз, В. Книга – дороговказ для молоді [Текст] /В. Мороз // Тернопіль вечірній. - 2008. – 13-19 лют. - С.3: фото. 
Книгу патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого «Шляхом обнови. Заповіт». презентувало Товариство 
українських студентів-католиків у літературно-мистецькому магазині «Джура». 

 

Наблизитися до Василя Стуса [Текст]: [про читання в ОДА за участю інтелектуальної еліти Тернополя, 
працівників ЗМІ] // Вільне життя. - 2008. – 23 січ. - С.12. 

 

Ониськів, М. Ми тебе не забули, Тарасе! [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. - 2008. – 12 берез. - С.2. 
Про урочисте відзначення Шевченкових днів на Тернопільщині. 

 

Попова, О. Замкову вежу…розкопають[Текст]: археологи знайшли давні мури міського замку / О. Попова // 
Експрес. - 2008. – 14-21 лют. – Тернопільські новини. - С.4: фото. 
Про ще одну архітектурну пам’ятку середньовіччя, яка невдовзі може стати доступною для огляду жителям і гостям Тернополя. 

 

Пульнар, Я. Загадка Іоана Георгія Пінзеля: [Текст] : інтерв’ю /Я. Пульнар // Культура і життя. - 2007. – №12. - 
С.28-31:фото. 

 

Синенька, Б. Різдво по-тернопільськи[Текст] / Б. Синенька// Свобода. - 2008. – 26 січ. - С.6: фото. 
Про обласне свято зимового фольклору «…Три празники в гості…» та участь у ньому етнографічних колективів Тернопільщини. 

 



Стула, Б. Горіла «Лемківська газдівка» [Текст] / Б. Стула // Вільне життя. - 2008. – 16 січ. - С.5: фото. 
У Борщові горіла будівля із виробами народної творчості «Лемківська газдівка». Вогнем знищено перекриття, покривлю та матеріальні 
цінності на суму до 100 тис. грн. 
 

Федорчук, Л. Вони зріднилися з піснею [Текст] / Л. Федорчук // Нова ера. - 2008. – 26 берез.-2 квіт - С.6. 
Про відзначення Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва в Борщівському районі. 

 

Цицюра, Р. Життя, як «Вертеп» [Текст] : [до 20-ї річниці тернопільського товариства «Вертеп»] / Р. Цицюра // 
Нова Тернопільська газета. - 2008. – 16-22 січ. - С.7: фото. 
 

Чубата, Д. Коли дзвенить душі криниця [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя. – 16 лют. – С. 8.: фото. 
 

Шимків, О. Телевізор – за вдалий кадр [Текст] / О. Шимків // 20 хвилин. - 2008. – 4 січ. - С.5. 
П’ятеро тернопільських фотографів отримали днями цінні призи за роботи, які визнали кращими на конкурсі «Краєвиди Тернополя». 

 

2008 рік — Рік замків 
Равлюк, Х. 2008-ий – Рік замків та палаців Західної України [Текст] / Х. Равлюк // Свобода. – 2008. – 27 лют. – 

С.2: фото. 
23 лютого у Львові підписано декларацію про наміри голів Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської. Тернопільської 
та Хмельницької обласних рад підтримати ініціативу громадських організацій та оголосити 2008 рік Роком замків Західної України. 

 

Рік замків та палаців Західної України [Текст] // Урядовий кур’єр. – 2008. – 27 лют. – С. 5: фото. 
Голови і представники рад Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської. Тернопільської та Хмельницької областей 
підписали у Львові декларацію про оголошення 2008-го Роком замків і палаців Західної України. 
 

Читайло, О. 2008 рік оголосили Роком замків [Текст] / О. Читайло // Високий замок. – 2008. – 25 лют. – С.3. 
2008 рік оголошено Роком замків та палаців Західної України. Декларацію про це підписали голови рад Волинської, Закарпатської, 
Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Львівської областей. 
 

Якименко, М. Дійшла черга і до замків та палаців [Текст] / М. Якименко // Голос України. - 2008. – 15 берез. - 
С.12: фото. 
У Львові, в колишньому палаці Потоцьких, а нині Львівській картинній галереї, голови Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, 
Львівської, Тернопільської та Хмельницької областей підписали декларацію, якою підтримали ініціативу громадських організацій 
регіону про  оголошення 2008 року Роком замків та палаців Західної України. 
 

Презентація книги психологічних новел  «Яр» відомого тернопільського письменника, журналіста й 
краєзнавця Богдана Мельничука 

Герасимів, З. Богдан Мельничук презентував нову книгу [Текст] / З. Герасимів // Номер один. - 2008. – 23 січ. - С.2. 
У приміщенні тернопільської «Просвіти» відбулася презентація книги психологічних новел  «Яр» відомого тернопільського письменника, 
редактора, журналіста й краєзнавця Богдана Мельничука. 

 
Дущак, О. Богдан Мельничук презентував нову збірку [Текст] / О. Дущак // Місто. - 2008. – 30 січ. - С.6. 

Презентація збірки новел «Яр» відбулась у Тернопільській обласній організації Національної спілки письменників України. 
Заморська,  Л. «Всі мої історії взяті з життя»: Богдан Мельничук презентував свою збірку психологічних новел 

[Текст] /Л.Заморська // 20 хвилин.-2008.- 24 січ.-С.14:фото. 
Нова збірка – це ювілейна сорокова книжка у творчому доробку Б. Мельничука. В ній  зібрані кращі новели автора. 

 
Зозуляк, Є. Сорокова книжка – «Яр» [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. - 2008. – 26 січ. - С.8. 

Вихід  книжки вибраних новел «Яр» відомого тернопільського письменника Б. Мельничука є знаковою подією в літературно-
мистецькому житті краю.  

 
Ліберний, О. Світ у новелах Богдана Мельничука [Текст] / О. Ліберний // Свобода. - 2008. – 30 січ. - С.6: фото. 

У тернопільській міській «Просвіті» відбулась презентація збірки психологічних новел відомого тернопільського письменника й 
журналіста, Богдана Мельничука «Яр». 
 

Мороз, В. Тонке перо Богдана Мельничука [Текст] /В. Мороз // Тернопіль вечірній. - 2008. – 23-29 січ. - С.4: фото. 
Про зустріч з поетом, письменником, журналістом Б. Мельничуком. Автор презентував нову книгу – збірку психологічних новел «Яр». 
 

У 55-річчя – сорокова книга [Текст] // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 30 січ. - С.6: фото. 
Про нову книгу Б. Мельничука «Яр» та її презентацію у тернопільській «Просвіті». 
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