
Управління культури тернопільської обласної державної адміністрації 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Відділ інформації 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

КУЛЬТУРА ТЕРНОПІЛЬЩИНИ  
(СТОРІНКАМИ ПЕРІОДИКИ ) 

ІІ КВАРТАЛ 2008 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тернопіль – 2008 



Загальні питання культури 
Паламар, А. Чи культурна наша культура? [Текст] / А. Паламар // Тернопіль вечірній. – 2008. – 16-22 квіт. - С.11-13.  

Письменник-публіцист Арсен Паламар пропонує кожному свідомому українцю замислитись над відповідністю нашої культури 
вимогам сьогодення і завтрашнього дня. 

*** 
Бойко, В. Тернопільська обласна рада не ляльковий театр [Текст]  / В. Бойко // Свобода. - 2008. – 4 черв. – С.2. – (Трибуна 

депутата). 
Про тиск з боку ОДА у вирішенні кадрових питань в галузі культури. 

 
Гачевська, С. Аматорське мистецтво Тернопільщини  [Текст] / С. Гачевська // Свобода. - 2008. -25 квіт. -  С.6: фотогр. 

Про розмаїття жанрів і форм аматорського мистецтва Тернопільщини, пошук різноманітних шляхів і можливостей для його розвитку та  збереження. 
 
Тадейчук, Є. Вшанування в кінопалаці «Тернопіль» [Текст] / Є. Тадейчук // Свобода. - 2008. -  29 берез. – С.7. 

Напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва відбулось вшанування кращих працівників 
галузі. 
 

Тернопільська культура захищена статистикою, мов амбразурою [Текст] // Номер один. - 2008. - 2 квіт. – С.2. 
На черговому засіданні колегії управління культури Тернопільської ОДА йшлося про стан закладів культури області. 
 

Шергей, Г. Дерев’яні церкви опишуть [Текст]: [інтерв’ю] / розм. О. Попова // Експрес. – 2008. – 17-24 квіт. – 
Тернопільські новини – С.3: фотогр. 
Про пам’ятки історії й архітектури та їх реєстр у Тернопільській області розповідає  начальник управління культури ОДА 
Григорій Шергей. 

 

Бібліотечна справа 
Кравчук, О. Сільські бібліотеки отримують по дві газети [Текст] / О. Кравчук // 20 хвилин. – 2008. – 4 черв. – С.4.  

Про ситуацію з поповненням фондів у бібліотеках області та підписання головою Тернопільської ОДА Ю. Чижмарем розпорядження «Про 
стан виконання програм поповнення бібліотечних фондів у Гусятинському, Підволочиському та Підгаєцькому районах». 

 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Гаврилюк, Т. Надійшли нові словники [Текст] / Т. Гаврилюк // Вільне життя. – 2008. – 14 черв. – С. 6. – (Якщо 
цікавитесь). 
До ресурсного центру «Вікно в Америку», що діє при відділі літератури іноземними мовами Тернопільської ОУНБ надійшли два нових 
словники. Про це повідомляє керівник центру Т. Гаврилюк. 

 
Гавришок, І. «Скульптура» Володимира Мельника [Текст] / І. Гавришок // Нова ера. – 2008. – 21-27 трав. – С.6. – 

(Культура). 
14 травня в читальному залі Тернопільської ОУНБ відбулась зустріч з відомим скульптором-монументалістом, членом Національної спілки 
художників України, заслуженим художником України, доцентом кафедри образотворчого мистецтва Тернопільського національного 
педагогічного університету ім.В.Гнатюка В. Мельником та презентація альбому-каталогу «Заслужений художник України Володимир 
Мельник. Скульптура». 

 
Галас, Г. Навчаються методисти-бібліотекарі [Текст] / Г. Галас // Вільне слово. – 20 черв. – С. 2. – (Культура). 

На базі Козівської центральної бібліотеки відбулося заняття обласної школи методиста на тему «Бібліотека як соціокультурний центр місцевої 
громади». У її роботі взяв участь директор Тернопільської ОУНБ Василь Вітенко, інші спеціалісти. 

 
Гончарук, О. Дякуємо за «Тернопіль» [Текст] / О. Гончарук // Свобода. - 2008. - 12 квіт. – С.6. – (Доброчинність). 

Заступник директора Тернопільської ОУНБ О. Гончарук дякує редакції літературно-мистецького та громадсько-політичного часопису 
«Тернопіль» за безкоштовну передачу частини тиражу першого номера у громадські бібліотеки області. 
 

Гончарук, О. Щедрий дарунок [Текст] / О. Гончарук // Вільне життя. - 2008. - 12 квіт. – С.4. 
Коротка інформація про безкоштовну передачу частини тиражу першого номера відновленого літературно-мистецького і громадсько-
політичного часопису «Тернопіль» для бібліотек області. 

 
Гудима, О. Єфрем Гасай презентував книгу [Текст] / О. Гудима // 20 хвилин. - 2008. - 18 квіт. – С.14: фотогр. 

Презентація нової книги тернопільського дослідника і краєзнавця Єфрема Гасая відбулася в читальному залі Тернопільської ОУНБ. 
 
Гулько, Я. Вдруге народжений часопис [Текст] / Я. Гулько // Тернопіль вечірній. - 2008. – 4 квіт. - С.1,2. 

В ДАТО відбулась презентація відновленого літературно-мистецького і громадсько-політичного часопису «Тернопіль». На презентації 
виступив директор Тернопільської ОУНБ В. Вітенко. 

 
Друневич, М. «…І бурею битва гриміла» [Текст] / М. Друневич // Вільне життя. - 2008. – 12 квіт. – С.8. 

Під такою назвою в читальному залі ОУНБ відбулась презентація однойменної книги М. Поровського. 
 
Журавлюк, В. І теплиці, і парники [Текст] / В. Журавлюк // Вільне життя. – 2008. – 17 трав. – С. 1. - (Вісті з 

бібліотек).  
Про книжкову виставку, присвячену питанням облаштування теплиць, парників, інших споруд для закритого ґрунту, в відділі 
обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ. 

 
Заморська, Л. Презентували антологію «Тернопільський альманах» [Текст]: «Вільне життя» започаткувало серію 

книг на основі газетних матеріалів / Л. Заморська // 20 хвилин. – 2008. – 25 квіт. - С.14.  
Презентація літературно-художнього видання «Тернопільський альманах» відбулося 23 квітня в обласній універсальній науковій 
бібліотеці. 

 



Книги, які пройшли через віки [Текст]: найдавнішому виданню Тернопільщини – чотири століття! // Нова 
Тернопільська газета. – 2008. – 7-13 трав. – С. 6: фотогр.  
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці до Всесвітнього дня книги та авторського права організували 
представлення стародруків та рідкісних видань з фондів бібліотек і музеїв міста та області.  

 
Ковалькова, Т. Про НАТО треба знати [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя. - 2008. – 2 квіт. - С.1. – (Що? Де? 

Коли?). 
Зав. відділом абонемента ТОУНБ Т. Ковалькова розповідає про участь у роботі «круглого столу» на тему «Інформаційна складова 
євроатлантичної інтеграції України для працівників  обласних універсальних наукових бібліотек і бібліотек вищих начальних закладів» 
у Києві та пропонує ознайомитись з віртуальною виставкою «Україна –НАТО» на веб-сайті бібліотеки. 

 
Колесник, Н. Тернопіль – скарбниця стародруків [Текст] / Н. Колесник // Нова ера. – 2008. – 7-13 трав. - С.7. : 

фотогр. 
Про стародруки та рідкісні видання у фондах тернопільських бібліотек та музеїв, у тому числі в Тернопільській ОУНБ. 

 
Кондрат, Н. Тривоги і надії екології [Текст] / Н. Кондрат // Свобода. - 2008. – 25 квіт. - С.3. 

«Екологія Тернополя: проблеми і перспективи». Під такою назвою 22 квітня в Тернопільській ОУНБ відбувся «круглий стіл», 
присвячений Дню довкілля і Всесвітньому дню землі. 

 
Костишин, Л. Зоряне небо «Тернопільського альманаху - 2007» [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. - 2008. – 

22 трав. - С.5: фотогр. – (Світ нашої духовності). 
Про презентацію «Тернопільського альманаху» в Тернопільській ОУНБ. 

 
Ліберний, О. Яка вона, Болгарія?[Текст] / О. Ліберний // Свобода. – 2008. – 13 черв. – С.6. – (Презентація). 

У Тернопільській ОУНБ відбулась презентація книги Володимира Чорнія «Історія Болгарії». 
 

Ляхович, М. Стародруки породжує час [Текст] / М. Ляхович // Свобода. - 2008. – 7 трав. – С.7: фотогр. – (Під пилом віків). 
До Всесвітнього дня книги та авторського права в Тернопільській ОУНБ організували представлення стародруків та рідкісних видань з фондів 
бібліотек і музеїв міста та області. 

 
Май, В. «Тернопільський альманах» писали 220 авторів [Текст] / В. Май // RIA плюс. – 2008. – 30 квіт. – С. 2.  

Презентація видання «Тернопільського альманаху» відбулась в Тернопільській ОУНБ. 
 

Мороз, В. Археолог забутих імен [Текст] / В. Мороз // Тернопіль вечірній. - 2008. – 23-29 квіт. – С.8. – (Різне). 
Зустріч із відомим тернопільським краєзнавцем, старшим науковим редактором обласної редакції «Книги пам’яті» Єфремом Гасаєм 
відбулась 16 квітня в Тернопільській ОУНБ. 

 
NOVA читанка. Володимир Діброва «Андріївський узвіз» [Текст] // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 4-

10 черв. – С.6. 
«Нова..» спільно з Тернопільською ОУНБ цього разу знайомлять читачів з книгою відомого автора В. Діброви «Андріївський узвіз». 

 
NOVA читанка. Пауло Коельо «Бріда» [Текст] // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 25 черв. – С. 6. 

«Нова…» спільно з Тернопільською обласною універсальною науковою бібліотекою продовжує знайомити своїх читачів із новинками 
книжкового ринку. Цього разу це книга П. Коельо «Бріда». 

 
Ониськів, М. «Історію Болгарії» написав наш краянин [Текст]/ М. Ониськів // Вільне життя. – 2008. – 14 черв. – 

С.7: фотогр. – (Прем’єрні читання). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася репрезентація книги Володимира Чорнія «Історія Болгарії». 
 

Осуховська, С. «Як олень той…» [Текст]/ С. Осуховська // Вільне життя. – 2008. – 19 черв. – С.7. – (Пісенник «ВЖ»). 
Розповідь про пісню і її текст підготувала завідувачка відділу мистецтв ТОУНБ Світлана Осуховська. 

 
Польова, Г. Книга іде до людей [Текст] / Г. Польова // Вільне життя. - 2008. – 26 квіт. – С.8. – (Новини). 

П’ятдесят примірників книги Г. Садовської та В. Собуцької надійдуть незабаром до публічних бібліотек області. Про це повідомила 
завідувачка відділу комплектування Тернопільської ОУНБ Галина Польова. 

 
Репрезентували «Тернопільський альманах» [Текст] / Фото В. Бурми // Подільське слово. – 2008. – 9 трав. – С. 1: 

фотогр. – (На книжкову полицю).  
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулась репрезентація літературно-художнього видання «Тернопільський 
альманах».  

 
Родинюк, О. Книжковий сувенір від Павла Бея [Текст] / О. Родинюк // Вільне життя. – 2008. – 10 черв. – С.3. – 

(Щойно прочитане). 
В обласній універсальній науковій бібліотеці  відбулась репрезентація книги П. І. Бея  «Фітогімнастичний лікувальник», яка вийшла у 
видавництві «Навчальна книга - Богдан». 

 
Сергієнко, Г. Знову маємо два Тернополі [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. - 2008. – 2 квіт. - С.6. 

Через 12 років письменники відновили вихід журналу «Тернопіль». Щоб якнайбільше тернополян змогли читати часопис, його видавці 
готові надати матеріали для розміщення на веб-сайті Тернопільської ОУНБ. 

 
Тимошик, М. Помітне явище національної бібліографістики / М.Тимошик // Бібліотечний форум України. - 2008. 

– № 1. - С. 42-43. - Рец. на. кн.: Іван Огієнко: «Я все зробив, що міг зробити»: бібліогр. покажч. / Тернопіль обл. універс. 
наук. б-ка; уклад. Л.Оленич, В.Чупрова, відп. за вип. В.Вітенко. - Т.: Підручники і посібники, 2007. - 112 с.  
До виходу в світ бібліографічного покажчика «Іван Огієнко: «Я все зробив що міг зробити», підготовленого спеціалістами 
Тернопільської ОУНБ.  

 



Федорців, Н. «Тернопільський альманах» повернувся через 50 років [Текст] / Н. Федорців // Місто. – 2008. – 
30 квіт. – С. 11.  
Перший випуск «Тернопільського альманаху» побачив світ у 1957 році. Один примірник цього видання зберігається в Тернопільській ОУНБ. 

 
Шостак, Н. Гіпсові «зірки» Наталі Басараб [Текст] / Н. Шостак // Вільне життя. – 2008. – 29 берез. – С. 5: фотогр. 

Про творчу зустріч з відомою тернопільською художницею Наталією Басараб у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. 
 

Шостак, Н. Скульптор, художник, науковець… [Текст] / Н. Шостак // Вільне життя. - 2008. - 31 трав. – С.5: фотогр. – 
(Репрезентації в бібліотеці). 
Про творчу зустріч із заслуженим художником України, доцентом кафедри образотворчого мистецтва Іінституту мистецтв Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка Володимиром Мельником в обласній універсальній науковій бібліотеці. 

 
Юрчик, С. Під знаком «Юніверс»[Текст] / С. Юрчик // Вільне життя. - 2008. – 19 квіт. - С.4. – (Вісті з бібліотек). 

У відділі абонемента Тернопільської ОУНБ відкрито виставку літератури, що надійшла від видавництва «Юніверс» (м. Київ). 
 

Будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
Гнатюк, О. На сесії говорили про зраду [Текст] / О. Гнатюк // Місто. – 2008. – 18 черв. – С.2.  

Розглядалось питання про добудову ОУНБ. Затверджено «Програму комп’ютеризації бібліотек області». 
 
Деревляний, В. Василь Деревляний: «На сьогодні депутатська діяльність і справи партійні є одним цілим» 

[Текст] : [інтерв’ю] / розм. О. Грушковик // Свобода. – 2008. – 18 черв. – С. 4. – (Точка зору народного депутата). 
Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 
Завальська, О. Миколенку світить кримінальна справа?! [Текст] / О. Завальська // Нова ера. - 2008. – 18-24 черв. - 

С.2: фотогр. 
На тринадцятій сесії обласної ради затверджено «Програму комп’ютеризації бібліотек області» та «Програму добудови та введення в експлуатацію 
нового приміщення Тернопільської ОУНБ». 

 
Іващук, М. Тринадцята сесія облради: чи не найбільш продуктивна за усі попередні і чи не найбільш відверта у 

вчинках депутатів[Текст] / М. Іващук // Свобода. - 2008. – 13 черв. - С.2. 
На сесії було схвалено програму добудови нового приміщення обласної бібліотеки. 

 
Іващук, М. Сесія облради ухвалює рішення без участі опозиції, яка не голосує і яка вважає, що усі прийняті на 

цій сесії рішення є незаконними… [Текст] / М. Іващук // Свобода. – 2008. – 31 трав. – С. 3. 
Про роботу 13-ї сесії Тернопільської обласної ради. Згадується проблема добудови нового приміщення ОУНБ. 

 
Кузик, В. Щоб добудувати бібліотеку, треба продати…бібліотеку [Текст] / В. Кузик // Номер один. - 2008. – 

2 квіт. - С.3: фотогр. 
Питання найстарішого тернопільського довгобуду – обласної універсальної наукової бібліотеки – може вирішитись  наступні два роки. 
Такого висновку дійшли на нараді в першого заступника голови обласної ради Мирослава Білика. 

 
Мороз, В. Деревляний обіцяє мільйони на бібліотеку[Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. – 2008. – 26 черв. – С.6. 

Понад 5 млн. грн. на добудову нового приміщення Тернопільської ОУНБ обіцяє знайти нардеп-«бютівець» Василь Деревляний. 
 
Не заговорювати проблеми, а вирішувати їх [Текст] // Свобода. – 2008. – 17 трав. – С.8. – (Коментар прес-служби ОДА). 

Прес-служба ОДА спростовує поширену на  сторінках газети  «Свобода» неправдиву інформацію щодо добудови та введення в  
експлуатацію нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 
Новак, Н. В ринку забирають землю, а сміттєзавод загальмували [Текст]: сварками і політичними заявами 

встигли відзначитись міські депутати за півдня сесії / Н. Новак // 20 хвилин. – 2008. – 23 трав. – С.3. 
Згадується також довгобуд нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 
Новак, Н. «Нашоукраїнці» заговорили про зраду УНП [Текст] / Н. Новак // 20 хвилин. – 2008. – 12 черв. – С. 3. 

На сесії обласної ради 11 червня прийняли «Програму комп’ютеризації бібліотек області». Обговорювалось також питання добудови 
нового приміщення бібліотеки. 

 
Новосядлий, Б. Бібліотечний довгобуд таки має шанс [Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. - 2008. – 2 квіт. - С.3. – 

(На трибуну сесії обласної ради). 
За попередньою домовленістю ОДА, обласної ради і Тернопільської міської ради знайдено цілком реальну  схему фінансування завершення 
будівництва нового приміщення Тернопільської ОУНБ на майдані Мистецтв. 
 

Облрада «зарубала» менше 10 питань [Текст] // RIA плюс. – 2008. – 18 черв. – С.2. – Із змісту: Що реально 
зробили; Найбільші ляпи. 
На черговій сесії обласної ради затвердили склад комітету та положення про обласні премії в галузі культури, літератури, мистецтва, 
прийняли «Програму комп’ютеризації бібліотек області», а також прийняли за основу питання про добудову обласної бібліотеки. 
 

Пінь, М. Говорити – не мішки носити…[Текст] / М. Пінь // Свобода. - 2008. – 16 квіт. - С.4. – (Трибуна депутата). 
Про «Проект обласної програми добудови та введення в експлуатацію нового приміщення Тернопільської обласної універсальної наукової 
бібліотеки» відверто і категорично висловилась більшість членів постійної комісії .обласної ради. Такої ж  думки щодо вирішення цього питання 
дотримуються директор ОУНБ В. Вітенко та начальник управління культури ОДА Г. Шергей. 
 

Пообіцяли –виконайте! [Текст]: на сесії обласної ради було прийнято програму соціально-економічного та 
культурного розвитку Тернопільської області на 2008 рік // Свобода. – 2008. – 11 трав. – С.2. – (За рядком рішення 
облради). 
Серед об’єктів будівництва є нове приміщення Тернопільської ОУНБ, термін введення у дію якого 2009 рік. 



Попович, В. Обласні депутати вирішили знищити пам’ятку архітектури [Текст] / В. Попович // Номер один. - 2008. – 
16 квіт. - С.5. 
Постійна комісія обласної ради з питань духовності, культури, свободи слова та інформації під час обговорення проекту  добудови нового 
приміщення обласної бібліотеки вирішила не зберігати як об’єкт культурно-історичної спадщини нинішнє приміщення ОУНБ. 
 

Про участь Тернопільської міської ради у виконанні «Програми добудови та введення в експлуатацію нового 
приміщення Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки» [Текст]:  рішення сімнадцятої сесії 
тернопільської міської ради від 22 травня 2008 року №5/17/141 // Тернопіль вечірній. - 2008. – 4-10 черв. - С.3. 
 

Прус, В. Відпочивати на Тернопіллі можна, але… [Текст]: засідання громадської ради газети  / В. Прус // RIA плюс. - 2008. – 
4 черв. – С.5: фотогр. 
Згадується про найбільш резонансне засідання членів громадської ради, присвячене добудові нового приміщення Тернопільської 
ОУНБ. 
 

Романів, В. Низький старт майбутніх виборів [Текст] / В. Романів // Номер один. – 2008. – 28 трав. – С. 7 : фотогр. – (Політична 
трибуна). 
Згадується рішення Тернопільської міської ради виділити 9 млн грн на добудову нового приміщення бібліотеки. 
 

Чижмарь, Ю. Юрій Чижмарь: «Дуже важливо повернути довіру населення» [Текст]: [інтерв’ю] / розм. С. Мичко 
// Місто. – 2008. – 7 трав. – С.8: фотогр.  
У своєму інтерв’ю голова ОДА згадує  про добудову найстарішого довгобуду в області – нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
 

Чижмарь, Ю. Юрій Чижмарь: «Конфлікти породжує сама виборча система»[Текст]: [інтерв’ю з головою Тернопільської 
ОДА] / розм. С. Мичко // Україна молода. - 2008. – 24 квіт. - С.5: фотогр. 
У статті згадується про добудову найстарішого довгобуду в області – нового приміщення обласної бібліотеки в Тернополі. 
 

Шкула, А. Бібліотекарі радилися [Текст]: мова йшла про необхідність комп’ютеризації бібліотек, про постачання нових 
книг та заохочення дітей до читання  / А. Шкула // 20 хвилин. - 2008. – 6 черв. – С.6. 
Тернопільські та хмельницькі бібліотекарі ділилися досвідом на спільному семінарі в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. 
Серед інших згадувалась проблема добудови нового приміщення ОУНБ. 
 

Шкула, А. Чиновникам уже затісно у ще не зданій бібліотеці [Текст]: не всі згодні з тим, аби в новобудові 
облаштували сесійну залу мерії / А. Шкула // 20 хвилин. – 2008. – 2 квіт. – С.5. 
Спірні моменти в програмі добудови обласної бібліотеки розглядали на спільній нараді представники ОДА, обласної та міської рад. 
 

Шкула, А. Чиновникам уже затісно в недобудованій бібліотеці [Електронний ресурс] / А. Шкула. – Електрон. ст. 
– Режим доступу до ст.: http://20minut.ua/news/119948, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова укр. – Аналог друк. вид. (20 
хвилин. – 2008. – 2 квіт.). 
Нарада, яку проводила облрада, стосувалася фінансування будівництва та розташування в майбутній бібліотеці сесійної зали міськради. 
 

Щоб намічене стало реальністю [Текст] // Свобода. – 2008. – 19 черв. – С. 4. 
Сесія Тернопільської обласної ради прийняла Програму соціально-економічного та культурного розвитку нашого раю на 2008 рік. 
Серед об’єктів, що пропонується до фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам — довгобуд нового 
приміщення Тернопільської ОУНБ.  

 
Тернопільська обласна бібліотека для молоді 

Грицишин І. "Україна-Євросоюз: час зближення" [Текст] / І. Гицишин // Вільне життя. - 2008. - 24 трав. - С. 4. 
У Тернопільській ОБМ пройшла інформаційна година приурочена Дню Європи. 
 

Гук, Л. «Екологічний портрет Тернопілля» [Текст] / Л. Гук // Вільне життя. – 2008. – 9 трав. – С. 8.  
Молодіжну читацьку конференцію під такою назвою організувала обласна бібліотека для молоді спільно з кафедрою  екології та 
методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського національного економічного університету. 

 
Гук Л. Зустрічі без прощань [Текст] / Л. Гук // Вільне життя. - 2008. – 24 трав. - С. 7. 

В рамках літературно-мистецького проекту "Зустрічі без порщань" у відділі мистецтв Тернопіьської обласної бібліотеки для молоді 
відкрита виставка молодої художниці Л. Ничай. 

 
Подоляк, О. Дивосвіт Євгена Удіна [Текст]: виставка ілюстрацій до українських казок в обласній бібліотеці для 

молоді / О. Подоляк // 20 хвилин. – 2008. – 1 трав. – С.14: фотогр. 
 
Понятишин, Н. Батько Лисички-сестрички та Івасика-Телесика [Текст] / Н. Понятишин // Вільне життя. - 2008. – 

23 квіт. - С.11. 
В обласній бібліотеці для молоді відкрилась виставка заслуженого художника України Євгена Удіна. Увазі поціновувачів мистецтва представлено 
ілюстрації до українських народних казок. 
 

Семеняк, В. Євген Удін: «Для мене все почалось із казок» [Текст] / В.Семеняк // Місто - 2008. - 30 квіт. – 
С.11: фотогр. 
Про знаного тернопільського художника Євгена Удіна. Зустріч із митцем та виставка його робіт відбулись у  Тернопільській обласній 
бібліотеці для молоді. 

 

Семеняк В. Євген Удін: "Для мене все почалось із казок, які збирав батько Володі Івасюка..." [Текст] / В. 
Семеняк // Молодь України.-2008. - 22-23 квіт. - С.5. - Із змісту: [У рамках мистецького проекту "Зустрічі без прощань" у 
Тернопільській ОБМ діє виставка робіт художника]. 



Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Бока, Ю. Діти знають: здоров’я найважливіше [Текст] / Ю. Бока // Вільне життя. - 2008. – 29 трав. - С.70. 

Зустріч із лікарем-методистом Галиною Зот організували для дітей  у Тернопільській  ОБД. 
 
Запрошує презентація книжок [Текст] // Свобода. - 2008. – 12 квіт. - С.1. 

17 квітня 2008 року за сприяння обласної ради в приміщенні обласної бібліотеки для дітей відбудеться презентація книжок видавництва 
«Грані - Т». 

 
Небесна, І. Книга чекала 5 років [Текст]: Тернополянка написала про діток, які наділені даром зцілення / І. Небесна // 

20 хвилин. - 2008. – 18 квіт. - С.6. 
Книга для дітей «П’ять дарів» нашої землячки Т. Праць побачить світ у видавництві «Грані -Т». Про це повідомили під час презентації видавництва 
в обласній бібліотеці для дітей. 
 

Ониськів, М. «Грані - Т» у Тернополі [Текст] / М. Ониськів  // Вільне життя. - 2008. – 23 квіт. - С.11. 
Репрезентація столичного видавництва «Грані - Т» відбулась в обласній бібліотеці для дітей. 

 
Рудка, О. Хороша книга - свято [Текст] /О. Рудка // Тернопіль вечірній. - 2008. – 4-8 квіт. - С.5. – (Книги). 

Про Тиждень книги  в обласній бібліотеці для дітей. 
 

Сергієнко, Г. Грані видавничої творчості [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. - 2008. – 19 квіт. - С.8: фотогр. 
Репрезентація видавництва «Грані – Т» відбулася в обласній бібліотеці для  дітей. Вона завершилася подарунковою акцією для читачів із 
спеціалізованих закладів для дітей з ДЦП,  інтернату для слабочуючих тощо. 

 
Томків, Л. Браво кращим читачам! [Текст] / Л. Томків // Свобода. - 2008. – 19 квіт. - С.8. – (У книгарні свято). 

На свято до обласної бібліотеки для дітей були запрошені кращі читачі Тернополя, які стали переможцями районного (міського) ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України - 2008». 

 
Шкула, А. Бібліотекарі радилися [Текст]: мова йшла про необхідність комп’ютеризації бібліотек, про постачання нових 

книг та заохочення дітей до читання  / А. Шкула // 20 хвилин. - 2008. – 6 черв. – С.6. 
Тернопільські та хмельницькі бібліотекарі ділилися досвідом на спільному семінарі в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. 
Серед інших згадувалась проблема добудови нового приміщення ОУНБ. 
 

Інші бібліотеки області 
Денисюк, Н. Програма комп’ютеризації бібліотек прийнята [Текст] / Н. Денисюк // Тернопіль вечірній. - 2008. – 

23-29 квіт. – С.4. 
Нещодавно Тернопільська міська рада прийняла «Програму комп’ютеризації публічних бібліотек Тернопільської міської централізованої 
бібліотечної системи». 

 
Качуровська, Н. Літературно-екологічний марафон [Текст] / Н. Качуровська // Тернопіль вечірній - 2008. – 23-

29 квіт. - С.4. 
Працівники Тернопільської міської бібліотеки №2 для дорослих організували літературно-екологічний  марафон, присвячений Дню 
довкілля та пам’яті про Чорнобильську катастрофу. 

 
Кононенко, О. Наодинці з книжкою [Текст] / О. Кононенко // Вільне життя. – 2008. – 5 квіт. – С.4. – (Адреса: 

дитяча бібліотека). 
Про роботу бібліотеки № 4 для дітей Тернопільської МЦБС. 

 
Ліберний, О. Бібліотека – духовності храм [Текст] / О. Ліберний // Свобода. - 2008. – 24 трав. - С.6: фотогр. 

Про роботу бібліотеки №5 для дітей м. Тернополя. 
 

Мадзій, І. Книги у подарунок[Текст] / І. Мадзій // Вільне життя. - 2008. – 31 трав. - С.7. - (Коротко).  
Цінні книги передали уродженці Заліщицького краю для бібліотек району. 

 
Марія Куліковська – берегиня бібліотечної світлиці [Текст] // Номер один. – 2008. – 14 трав. - С.10. 

Про завідувачку Теребовлянської районної бібліотеки для дітей М. Куліковську. 
 

Омельчук, А. Діти хочуть читати [Текст] / А. Омельчук // Свобода. - 2008. -31 трав. -  С.6. 
Про підсумки тижня дитячої та юнацької книги на Шумщині. 

 
Тракало, О.  Як додому в гості [Текст] / О. Тракало // Свобода. - 2008. – 19 квіт. - С.8. – (Літературна вітальня). 

У Заліщицькій центральній бібліотеці відбулась зустріч із поетом, перекладачем. редактором, лауреатом літературних премій ім. П. Тичини, 
А. Малишка, Фонду Тараса Шевченка Петром Засенком. 

 
Фарина, І. …І пан Писанкар [Текст] / І. Фарина // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 23-29 квіт. – С.5. 

Про виставку писанок П. Данилюка в Кременецькій міській бібліотеці ім. Ю. Словацького. 
 

Чернецька,Б. Зустріч з поетесою-патріоткою [Текст]  / Б. Чернецька // Вільне життя. - 2008. – 31 трав. – С.4: 
фотогр. 
У Теребовлянській центральній бібліотеці відбулося засідання клубу творчої інтелігенції «Сузір’я». 

 
Швець, Н. Що читають наші діти [Текст]: [інтерв’ю] // Місто. - 2008. – 14 трав. – С.8: фотогр. 

Про ситуацію з дитячим читанням «Місто» веде розмову із заступником директора по роботі з дітьми Тернопільської міської ЦБС 
Надією Антонівною Швець. 

 
 
 
 



Музейна справа 
Завальська, О. У Тернополі вшанували Ігоря Ґерету [Текст] / О. Завальська // Нова ера. - 2008. – 23-29 квіт. - С.6. 

Про освячення музею Ігоря Ґерети – відомого мистецтвознавця, археолога,  історика, громадського та політичного діяча. 
 
Небесна, І. «Він тримав на своїх плечах культурне та духовне життя краю»[Текст]: Музей Ґерети обіцяють до 

його дня народження / І. Небесна // 20 хвилин. – 2008. – 21 квіт. – С.2: фотогр. 
Відкрити музей планують до 70-ї річниці від дня народження Ігоря Ґерети, 25 вересня, повідомив головний спеціаліст управління культури та 
туризму Тернопільської міської ради В. Кармазин. 

 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

Андрейчин, М.Березневі наукові читання [Текст] / М. Андрейчин // Свобода. - 2008. – 5 квіт. - С.6. 
Наукові читання, присвячені 194-й річниці від дня народження Т.Г. Шевченка, відбулись в обласному краєзнавчому музеї. 

 
Берегині минувшини [Фото] // Вільне життя. – 2008. – 19 квіт. – С.4. 

Фото присвячене працівникам Тернопільського обласного краєзнавчого музею М. Ленчук, Л. Лучків та Г. Брезіцькій. 
 
Гаврилюк, О. Від давноминулого до сучасності [Текст] / О. Гаврилюк // Вільне життя. – 2008. – 12 квіт. – С. 7: 

фотогр. 
До 95-річчя з часу відкриття в Тернополі першого музейного закладу: історична довідка, структура, штат, експонати. експозиції, наукова діяльність. 

 
Гудима, О. «І на тім рушникові…» [Текст]: в обласному краєзнавчому музеї діє виставка вишивок / О. Гудима // 

20 хвилин. - 2008. – 8 квіт. - С.14. 
В експозиції представлено 95 робіт. 

 
І на тім рушникові… [Текст] // Вільне життя. – 2008. – 19 квіт. – С.5. 

У виставковій залі Тернопільського обласного краєзнавчого музею відбулося відкриття виставки рушників нашого краю, приуроченої 
до 95-річчя найстарішого музею області. 

 
Коляда, В. Тернополян навчать ліпити горщики [Текст] / В. Коляда // Свобода. - 2008. -20 черв. -  С.8: фотогр. – (Шедевр - 

власноруч). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбудуться майстер-класи для всіх бажаючих під назвою «Мистецький передзвін ремесел Тернопілля». 

 
Костюк, С. П’ятиріччя до ювілею [Текст] / С. Костюк // Вільне життя. - 2008. -31 трав. -  С.5. 

Про урочини з нагоди 95-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею 
 
Матола, В. Із Тернополя – до Лувру [Текст]: 13 квітня Тернопільському обласному краєзнавчому музею – 95 

років / В. Матола // Експрес. – 2008. – 10-17 квіт. – Тернопільські новини. - С.4.  
Про історію заснування, унікальні музейні експонати, колекції відомих митців, проблеми та перспективи розповідає директор 
Тернопільського обласного краєзнавчого музею С. Костюк. 

 
Мороз, В. Музей відсвяткував 95-ліття / В. Мороз // 20 хвилин. - 2008. – 21 трав. - С.2. 

95-ту річницю  Тернопільського обласного краєзнавчого музею та Міжнародний день музеїв відзначили у Тернополі 20 травня. 
 
Онисько, М. Виготовлені власноруч шедеври дозволяють забирать з собою [Текст] / М. Онисько // 20 хвилин. – 2008. – 

25 черв. – С.4. 
Творчу лабораторію «Местецький передзвін ремесел Тернопілля» в обласному краєзнавчому музеї відвідали понад 200 тернополян. 

 
Онисько, М. Майстри вчитимуть плести кошики [Текст]: на виставці покажуть глеки і дзбани з чорної та 

червоної глини, плетені з соломи кошики, капелюхи, хлібнички / М. Онисько // 20 хвилин. – 2008. – 23 черв. – С.2. 
Виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва та майстер-класи для всіх бажаючих під назвою «Мистецький передзвін ремесел Тернопілля». 
відбудуться в обласному краєзнавчому музеї. 

 
Попович, Ж. Берегла музейні скарби, а не місце собі в історії [Текст]/ Ж. Попович // Тернопіль вечірній. – 2008. – 

25 черв.-1 лип. – С.8. 
Про одну з перших працівниць Тернопільського обласного краєзнавчого музею Стефанію Садовську, яка доклала багато зусиль для 
того, щоб зберегти музейну колекцію від пограбування під час війни. У музеї розгорнута виставка, присвячена 120-річчю від дня її 
народження. 

 
Попович, Ж. Ліпити глечики, мов боги, вчили громадян майстри [Текст]/ Ж. Попович // Тернопіль вечірній. – 

2008. – 25 черв.-1 лип. – С.7. 
Чотири дні, з 23 по 26 червня, в обласному краєзнавчому музеї працюватиме творча лабораторія «Мистецький передзвін ремесел 
Тернопілля». 

 
Сагаль, О. Не святі горщики ліплять,  …усі бажаючі [Текст]: у краєзнавчому музеї – творчі майстер-класи / О. 

Сагаль // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 25 черв. – С.6. 
В обласному краєзнавчому музеї проходить чотириденна творча лабораторія: майже три десятки майстрів з усіх куточків Тернопілля 
передають усім бажаючим свої знання та вміння, проводячи безкоштовні майстер-класи. 

 
Смочук, М. Розквітла барвами " Палітра" [Текст]: [про виставку робіт жіночого мистецького гурту " Палітра " у 

Кременецькому краєзнавчому музеї ] / М. Смочук // Діалог. - 2008. - 29 берез. -  С. 4 : фотогр. - (Родом із мистецтва). 
 
Стецько, В. Диво візерункове [Текст] / В. Стецько // Вільне життя. – 2008. – 26 квіт. – С.8. - (Святкові експонати). 

Про Великодню виставку «Христос воскрес! Цвітуть сади святими писанками…» в обласному краєзнавчому музеї. 



 
Стецько, В. Живописний світ  Олекси Шатківського [Текст] / В. Стецько // Свобода. – 2008. – 13 черв. – С.8: 

фотогр. 
Про творчість нашого земляка Олекси Шатківського та виставки, які відкрилися з нагоди святкування 100-річчя художника в 
Національному музеї у Львові та Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. 

 
Стецько, В. Художник ліричного обдарування [Текст] / В. Стецько // Свобода. - 2008. -31 трав. - С.8: фотогр. – (Ювілейні дати). 

Виставка живопису Івана Хворостецького з нагоди 120-річчя від дня народження художника, відкрилася в рамках святкування 95-річя від дня заснування 
Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 
 

Тригуб, В. Сенсації Майстра Пінзеля [Текст] / В. Тригуб // Час руху. - 2008. – 25 берез. –С.8. 
Про сучасних дослідників Пінзеля, серед яких завідувачка відділу науково –просвітницької роботи Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею Віра Стецько. 

 
Федорців, Н. 95 років – 95 рушників [Текст] / Н. Федорців // Місто. – 2008. – 16 квіт. – С.2. 

З нагоди 95-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею там відкрили виставку, на якій можна побачити 95 оригінальних вишитих 
рушників, що представляють різні райони Тернопільщини. 

 
Шот, М. Заклад, що започаткував музейну справу на Тернопіллі [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. - 2008. – 

9 квіт. - С.3: фотогр. 
Про заходи, присвячені святкуванню 95-річчя від дня створення Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 

 
Юхно-Лучка, М. Життя – як пошук [Текст]: 1 квітня відомому тернопільському досліднику Єфрему Гасаю виповнилося 70! / 

М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 2-8 квіт. – С.3. 
До ювілею відомого тернопільського краєзнавця, старшого наукового співробітника обласного краєзнавчого музею, наукового редактора 
редакції Тернопільської обласної Книги Пам’яті Є. Гасая. 

 
Тернопільський обласний художній музей 

Брик, А. З районів по майстру – Тернополю виставка [Текст] / А. Брик // Свобода. - 2008. – 6 черв. -  С.8. – (Шануймо українське). 
Про виставку народного мистецтва, що відкрилася в обласному художньому музеї. 50 майстрів з усіх районів Тернопілля подарували відвідувачам справжнє 
свято. 

 
Ваврик, О. Поет у малярстві [Текст] / О. Ваврик // Вільне життя. - 2008. -10 черв. -  С.3: фотогр. 

Сторінки життя живописця, графіка, сценографа, педагога О. Шатківськогго та виставку живопису до столітнього ювілею митця в Тернопільському 
обласному художньому музеї. 

 
Гудима, О. А з  малювання – «відмінно!» [Текст]: картини, прикраси з бісеру, іграшки і скульптури виконані 

дитячими руками / О. Гудима // 20 хвилин. - 2008. -13 трав. -  С.14. 
Виставку робіт учнів дитячих художніх шкіл Тернопільщини можна оглянути в обласному художньому музеї  

 
Демків, В. Реставратори – ремесло романтичне та шкідливе [Текст]: в картині можна докопатись дуже цікавих речей. Але для 

цього доводиться працювати з ацетоном, скипидаром та аміаком: [інтерв’ю з працівницею обласного художнього музею, художником-
реставратором В. Демків] / розм. С. Дольна // 20 хвилин. - 2008. -2 черв. -  С.14. 

 
Заморська, Л. Диво-вернісаж [Текст]: у художньому музеї свої твори виставили народні майстри Тернопільщини 

/ Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. -6 черв. -  С.14. 
Вишиті рушники, чоловічі й жіночі сорочки та костюми, вироби з бісеру, дерева й кераміки представили на виставці у художньому 
музеї майстри народної творчості з усього Тернопілля. 

 
Заморська, Л. Сумні кольори її долі [Текст]: тернопільська вишивальниця Ірина Герман була малолітнім в’язнем, перенесла 

голод і вижила після 10 операцій / Л. Заморська  // 20 хвилин. - 2008. – 18 черв. - С.12. 
17 робіт майстрині представлені на виставці «Традиційне народне мистецтво Тернопільщини» в обласному художньому музеї. 

 
Ільницька, М. Доторкнутись то традицій [Текст] / М. Ільницька // Нова ера. – 2008. – 11-17 черв. – С.6: фотогр. 

Про виставку традиційного народного мистецтва Тернопільщини в обласному художньому музеї. 
 
Коляда, В. Експонати художнього музею порахували [Текст]/ В.Коляда // Свобода. – 2008. – 24 трав. – С.8. 

З творами мистецтва, які зберігаються у фондах обласного художнього музею, можна ознайомитись, погортавши каталог, виданий 
фахівцями цього закладу. 

 
Мовламова, А. Святкові мотиви [Текст] /А. Мовламова // Вільне життя. – 2008. – 26 квіт. – С.2. – (Виставки). 

Про традиційну Великодню виставку в обласному художньому  музеї. 
 
Омелянчук, А. Писанкова виставка [Текст] / А. Омелянчук // Свобода. – 14 трав. – С.2. 

Про виставку писанок в Шумському краєзнавчому музеї. 
 
Подоляк, О. Великодній кошик  художнього музею [Текст]: листівки 50-х років і розмаїття писанок на одній 

виставці / О. Подоляк // 20 хвилин. – 2008. – 30 квіт. – С.14. 
Про традиційну Великодню виставку писанок та листівок в обласному художньому  музеї. 

 
Подоляк, О. Вернісаж по-теребовлянськи [Текст]: у художньому музеї – виставка  Теребовлянського вищого 

училища культури / О Подоляк // 20 хвилин. - 2008. – 4 квіт. - С.14. 
Родзинкою виставки є живописні роботи Миколи Шевчука. 

 



Подоляк, О. Художній музей має свій каталог [Текст]: примірники нового видання увійдуть до фондів 
національних бібліотек / О. Подоляк// 20 хвилин. - 2008. – 22 трав. – С.14. 
Тернопільський обласний художній музей випустив «Каталог музейної збірки». До переліку увійшли твори живопису та скульптури, 
наявні у фондах музею станом на 01.01.2007. 

 
Тисяча і один експонат [Текст] // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 11-17 черв. – С.6: фотогр. 

На виставці народних майстрів Тернопілля в обласному художньому музеї представлено понад тисячу експонатів. 
 
Фарина, І. Молотківська трагедія : 65 років по тому… [Текст] / І. Фарина // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 

7-13 трав. - С.2. 
У статті згадується про меморіальний комплекс та музей, які потребують капітального ремонту. 

 
Інші музеї 

Василишин, О. Княже місто і Лесь Курбас [Текст] / О. Василишин // Свобода. - 2008. – 29 берез. – С.4. – (Світ 
нашої духовності). 
Працівники обласного меморіального музею-садиби Леся Курбаса в с. Старий Скалат Підволочиського р-ну  взяли участь у підготовці 
та проведені наукової конференції «Народжений для театру» (до 121-ї річниці від дня народження Леся Курбаса). 
 

Крайнєва, Г. Тут оживає історія [Текст] / Г. Крайнєва // Свобода. - 2008. -11 черв. - С.6: фотогр. – (Національний заповідник). 
Про багатство мистецьких колекцій Вишнівецького палацу. 
 

Мороз, В. Віктора Ющенка запросили відкрити в області…діючий музей [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. - 2008. 
– 28 берез.- С.3. 
Незважаючи на те, що музейний комплекс печери Ветреба із жовтня 2005 року працює як відділ Борщівського музею, її вже влітку 
знову відкриватимуть. На відкриття комплексу запросили Президента України. 
 

Попова, О. Музей змінить статус [Текст] / О. Попова // Експрес. - 2008. -29 трав.-5 черв. – Тернопільські новини. -  С.4. – 
(Коротко). 
Громадський музей ім. Ярослава Стецька, що у селі великий Глибочок, може стати державним. 
 

Федун, М.  Свій до свого про своє  : [Меморіальний  музей Соломії Крушельницької в с. Білій отримав у подарунок літературу 
про видатну співачку] / М. Федун // Соломія. - 2008. - № 5. -  С. 2 : фотогр. 

 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр  ім. Т.Г.Шевченка 
Безпалько, М. Михайло Безпалько: «У мене було найбільше жінок – Снігурочок!»: [Текст]: якщо дітвора в залі 

дуже шумить, то вистава вдалася на славу, - вважає ювіляр / розм. В. Матола // Експрес. - 2008.– 5-12 черв. – 
Тернопільські новини - С.4. 
Актор Тернопільського академічного  обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Михайло Безпалько 8 червня відзначає 
70-річчя від дня народження і 50 років творчої діяльності. 

 
Відкритий лист не для закритих слухань [Текст]  // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 26-27 трав. – С.6: фотогр. 

Звернення актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка Ігоря Сачка до голови 
Тернопільської обласної ради та голови ОДА з приводу ситуації в театрі. 

 
Воробйов В. Бідна співачка і славетний Моцарт: До Тернополя на гастролі приїздить театр ім. М.Заньковецької [Текст] / 

В. Воробйов // 20 хвилин. - 2008. -26 трав. -  С.14. 
Львів’яни гастролюватимуть у Тернополі з 1 по 4 червня в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка. 

 
Воробйов, В. Вічне кохання під рок-музику [Текст] / В. Воробйов // RIA плюс. - 2008. – 28 трав. – С.18: фотогр. 

Про рок-оперу «Юнона і Авось» у виконанні Санкт-Петербурзького театру «Рок-опера» на сцені Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка. 
 

Воробйов, В. Моцарт і Гольдоні – на головній сцені Тернополя [Текст]  / В. Воробйов // RIA плюс. - 2008. – 
21 трав. – С.22: фотогр. 
Найстаріший театр України – Львівський національний академічний український театр ім. М.Заньковецької гастролюватиме 
у Тернополі. 

 
Гродецька, В. Театральна революція [Текст] / В. Гродецька // Експрес. - 2008. – 23-24 трав. - С.4. 

Автори Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г.Шевченка налаштовані на різкі протести аж до 
голодування у вирішенні кадрових питань. 

 
Гудима, О. «Циганське щастя» по-тернопільськи [Текст] / О. Гудима // Нова Тернопільська газета. - 2008. -4-10черв. – С.6:фотогр. 

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка музичний театр «Петербурзька 
оперета» репрезентував на суд тернопільської публіки мюзикл «Циганське щастя» Імре Кальмана. 

 
Заморська, Л. «В Європі зрозуміли, що в Тернополі є  театр» [Текст]: виставу «Квартет для двох» польські 

глядачі сприймали дуже щиро / Л. Заморська. // 20 хвилин. - 2008. -6 черв. –  С.8. 
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка взяв участь у театральному фестивалі в Ельблонзі (Польща). 

 
Заморська, Л. «Глядачі сприйняли нас «на ура»» [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. – 24 квіт. - С.2 

Актори Тернопільського  академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка з успіхом виступили на 
Міжнародному театральному фестивалі «Ельблонзькі театральні весни» у Польщі. 

 



Заморська, Л. Двічі відправили в «Медобори» / Л. Заморська // RIA плюс. – 2008. – 18 черв. – С.18: фотогр. 
70 років виповнилось одному з корифеїв Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка – 
актору Михайлові Безпальку. 

 
Заморська, Л. Михайлу Безпальку подарували дві путівки в «Медобори» [Текст] / Л.Заморська// 20 хвилин. - 2008. – 10 

черв. – С.6:фотогр. 
Бенефіс із нагоди 70-ліття з дня народження відсвяткував 8 червня актор Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Михайло Безпалько. 

 
Заморська, Л. «Наше життя завжди було різнобарвним» [Текст]: «20 хвилин» гортає сімейний альбом Тетяни і 

Анатолія Гончариків / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. - 3 квіт. – С.8. 
Про акторів Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка Тетяну і Анатолія Гончариків. 

 
Ляховський, І. Півсотні літ на рідній сцені!: [Текст] / І. Ляховський // Вільне життя. - 2008.– 10 черв. – 

С.3: фотогр. 
Про корифея Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Михайла Безпалька. 

 
Мадзій, С. Квиток учителеві на виставу про б… [Текст] / С. Мадзій // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 2-

8 квіт. - С.4. 
Вчитель-пенсіонер з Тернополя висловлює своє обурення з приводу постановки у Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка вистави «Штани» за п’єсою Ф. Дунаї. 
 

Мельничук, Б. Сергій Андрушко  уміє і може все! [Текст] / Б. Мельничук // Місто. - 2008. – 9 квіт. – С.17. 
Про актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка С. Андрушко. 

 
Мороз, В. Кому театр, а кому біржа зайнятості [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. – 2008. – 27 трав. – С.4.  

Тернопільський  академічний обласний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка може нарешті отримати очільника. 
 

Остерчук, Я. Тернопільський «Квартет для двох» в Ельблонгу [Текст] / Я. Остерчук // Тернопіль вечірній. - 2008. 
– 23-29 квіт. - С.4. 
У рамках фестивалю «Ельблонзька театральна  весна» на сцені театру ім. Олександра Севрука (Ельблонг, Польща) 19 квітня виступив 
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка. 

 
Островська, Л. Вистава, на якій не звучать оплески [Текст]  / Л. Островська // Вільне життя. - 2008. – 22 трав. – 

С.5: фотогр. 
Про враження від прем’єри вистави «Сльози Божої Матері», склад акторської трупи та втілення режисерського задуму. 

 
Пам’яті Павла Загребельного [Текст] // Нова ера. - 2008. - 25 черв.-1лип. -  С.6. 

До 11-річчя пам’яті відомого актора, режисера, педагога, народго артиста України Павла Загребельного. 
 

Папуша, І. Удруге народжена [Текст] / І. Папуша // Вільне життя. - 2008. – 12 квіт. - С.4. 
При повному аншлагу в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка пройшла 
відновлена вистава – оперета Я. Барнича  «Гуцулка Ксеня». 

 
Поврозник, Р. «Маленький принц» - не для великої аудиторії? / Р. Поврозник // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 7-

13 трав. - С.6. 
22 квітня в Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки відбулася прем’єра вистави «Маленький принц». На суд глядачів іі 
представила обласна молодіжна організація  «Тернопільський аматорський театр». 

 
Садовська, Г. З Михайлом Безпальком – на край світу [Текст] / Г.Садовська // Вільне життя. - 2008. – 6 черв. – С. 4: 

фотогр. 
Актору Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка виповнилося 70 років та 50 
років творчої діяльності. 

 
Собуцька, В.  Хай казка ваших років буде довгою! [Текст] / В. Собуцька // Свобода. - 2008. – 6 черв. -  С.8: фотогр. – (Вітаємо з 

ювілеєм). 
Про актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевчегнка Михайла Безпалька. До ювілею. 

 
Стригун Ф. Федір Стригун: «Митець повинен співати свою пісню» [Текст]: [інтерв’ю] / В. Собуцька  // Свобода. 

– 2008. – 29 берез. – С.8. - (27 березня - Міжнародний день театру).  
Народний артист України Федір Стригун про оновлену виставу Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т.Г. Шевченка «Гуцулка Ксеня», тернопільську публіку та свої творчі плани. 
 

Фарина, І. Сім епізодів із життя Уласа Самчука [Текст] / І. Фарина // Номер один. – 2008. – 16-22 квіт. – 
С.4: фотогр. 
Про «тернопільську сторінку» в біографії Уласа Самчука та інсценізацію його роману «Марія» у Тернопільському академічному 
обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

 
Хім’як, В. В’ячеслав Хім’як: «Мені близький театр на вістрі сльози» [Текст]: [інтерв’ю] / розм. Т. Гугушвілі // Вільне 

життя. - 2008. – 31 трав. - С.8: фотогр. 
Народний артист України В’ячеслав Хім’к про відношення до творчості Т. Г. Шевченка, акторську здатність молодого покоління 
театру та перспективи розвитку Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка. 

 
 
 



Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Заморська, Л. У ляльковому – ярмаркова вистава [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. - 28 берез. – С.14. 

Виставу «Чарівний перстень», побудовану за фольклорними мотивами, покажуть у Тернопільському академічному обласному театрі актора і 
ляльки. 

 
Аматорські театри 

Довгань, З. У Кременці відбулась вистава під відкритим небом / З. Довгань // Місто. – 2008. – 25 черв. – С.2. 
У Кременці відбулась прем’єра вистави «У неділю рано зілля копала» за однойменним твором О. Кобилянської. Ставили цей перформенс 
студентський аматорський експериментальний театр «Пілігрім» Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Г. 
Шевченка та його керівник В. Скоропляс. 

 
Кушнірук, А. «Дивосвіт»: дитячий театр з дорослою філософією [Текст] / А. Кушнірук // Свобода. - 2008. - 29 берез. –С.8. 

Про художній театр «Дивосвіт» при ЗОШ №22 м. Тернополя. 
 

Матвієвська , О.  Кожна дитина - це ангел [Текст]: [про перемогу народного художнього театру "Дивосвіт" ЗОШ №22 у ІІ 
Всеукраїнському конкурсі гумору і сатири ім. Остапа Вишні] / О. Матвієвська  // Освітянин. - 20008. - №1 . -  С. 3. 

 
Цебрій, Є. Аматорський театр запрошує щирих і незакомплексованих [Текст]/ Є. Цебрій // 20 хвилин. - 2008. – 

17 квіт. - С.2:фотогр. 
Актори аматорського театру - це переважно студенти театрального факультету Інституту мистецтв Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

 

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Б’янко, Н. Частинка Індії від «Амріти» [Текст]  / Н. Б’янко // Нова ера. - 2008. – 11-17 черв. – С.6: фотогр. 
Танцівниці з народного колективу індійського танцю «Амріта» зібрали повний зал своїх прихильників у Тернопільській обласній 
філармонії і продемонстрували новий вид танців – у стилі катхак. 

 
До нас їде «Поділля» // Свобода. - 2008. – 20 черв. - С.8. 

Ансамбль пісні і танцю «Поділля» Вінницької обласної філармонії завітає до Тернополя з концертом. 
 
Драпак, Г. Гриць Драпак: «Гумор стріляє лише раз» [Текст]: інтерв’ю] / пров. Н.Шевчук // Експрес. - 2008. – 15-22 трав. 

– Тернопільські новини. - С.4: фотогр. 
Інтерв’ю із заслуженим артистом України, артистом Тернопільської обласної філармонії Г. Драпаком. 

 

Заморська, Л. Буде концерт «Поділля» [Текст]: колектив знаний не лише в Україні, а й в багатьох країнах Європи 
/ Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. – 19 черв. – С.14. 
Концерт ансамблю пісні і танцю Вінницької обласної філармонії відбудеться 22 червня в Тернопільській обласній філармонії. 

 
Заморська, Л. «Все почалося з «Материнської любові» [Текст]: «20 хвилин» гортає альбом Ігоря Гаврилюка 

[заслуженого артиста України, соліста обласної філармонії] / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. – 10 квіт. - С.8 
 
Заморська, Л. Звучатиме музика Баха і Скорика [Текст]  / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. – 12 черв. – 

С.14: фотогр. 
Першу спільну музичну програму камерного оркестру під орудою С. Черняка і львівських музикантів братів Петра і Павла Довганів 
можна послухати 15 червня в обласній філармонії. 

 
Заморська, Л. Квартет «Акорд» взявся за гітари [Текст]  / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. – 7 черв. – 

С.2: фотогр. 
Про концерт чоловічого вокального квартету  «Акорд» в обласній філармонії. 

 
Заморська, Л. Співатиме «Акорд» [Текст]: у виконанні чоловічого вокального тріо прозвучать понад 25 творів / Л. Заморська // 

20 хвилин. - 2008. – 3 черв. - С.14. 
В обласній філармонії відбудеться сольний концерт чоловічого вокального квартету «Акорд» за участю симфонічного оркестру під 
керівництвом М.Кріля. 

 
Заморська, Л. У філармонії «Травневі наспіви» [Текст]  / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. – 16 трав. – С.14. 

Творчий колектив та солісти обласної філармонії підготували концерт «Травневі наспіви». 
 
Коверко Г. Франція вже трошки «галицька» [Текст] / Г. Коверко // Свобода. - 2008. - 31 трав. -  С.8. – (Українськість на експорт). 

Про самобутній колектив Тернопільської обласної філармонії «Веселі галичани» та його гастролі у Франції. 
 
Музика як мірило духовності [Текст] // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 2-8 квіт. –С.6. 

27 березня в обласній філармонії відбувся обласний фестиваль-конкурс духовної пісні «Гімн Богу», присвячений 130-річчю від дня 
народження Миколи Леонтовича. 

 
Ониськів, М. «Де вітер землю голубить» [Текст]  / М. Ониськів // Вільне життя. - 2008. – 12 черв. – С.9. – 

(Творчі звіти). 
В обласній філармонії відбувся творчий звіт-концерт учнів, випускників та викладачів обласної комунальної експериментальної школи 
мистецтв. 

 
Подоляк, О. Звітуватиме школа мистецтв [Текст] / О. Подоляк // 20 хвилин. - 2008. -29 трав. - С.14. 

Звітний концерт учнів Тернопільської обласної експериментальної  школи мистецтв відбудеться 1 червня в обласній філармонії. 



Сагаль О. Чотириголосий вихор [Текст]: у філармонії – сольний концерт квартету «Акорд» / О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. - 2008. -4-10 черв. -  С.6: фотогр. 
У репертуарі квартету «Акорд», який уже п’ять років тішить тернополян своїм співом, вже майже 200 творів. 

 
Сергієнко, Г. «Акорд» на чотири голоси [Текст]  / Г. Сергієнко // Свобода. - 2008. – 13 черв. – С.8: фотогр. 

Про концерт гурту «Акорд» обласної філармонії. 
 
Сирник, І. Бандуристи:хто найкращий? [Текст] / І. Сирник // Експрес. - 2008. -3-4 черв. – Регіональні новини. - С.4: фотогр. 

У Тернопільській обласній філармонії закінчився другий обласний конкурс кобзарського мистецтва «Кобза». 
 
Тадейчук, Є. «Не відлюбив свою тривогу ранню» [Текст] / Є. Тадейчук // Вільне життя. - 2008. -5 квіт. -  С.1. 

Про літературно-мистецький вечір, присвячений 70-річчю від дня наводження В. Стуса, в обласній філармонії. 
 
Відзначення30-ліття творчої діяльності заслуженої артистки України Адріани Онуфрійчук 

Гудима, О. Адріана Онуфрійчук: «Тридцять років, як мить…» [Текст]  / О.Гудима // Нова Тернопільська газета. - 2008. 
– 28 трав. – С.6. 
Тернопільська співачка, солістка обласної філармонії Адріана Онуфрійчук відзначила 30-річчя творчої діяльності. 

 
Заморська, Л. Адріана Онуфрійчук з колишніх «Медоборів» відзначила бенефіс [Текст] /Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. -

27 трав. – С.3. 
Концерт - презентація нової програми й першого сольного альбому співачки відбувся 25 травня в обласній філармонії. 

 
Заморська, Л. В Адріани Онуфрійчук буде бенефіс [Текст]: артистка підготувала нові пісні та інші приємні 

сюрпризи  / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. – 16 трав. – С.14. 
Бенефіс з нагоди 30-ліття творчої діяльності залуженої артистки України Адріани Онуфрійчук відбудеться в обласній філармонії. 

 
Коверко, Г. Адріана Онуфрійчук представляє [Текст]  / Г. Коверко // Свобода. - 2008. – 14 трав. – С.7: фотогр. – 

(Бенефіс). 
Про відзначення 30-річного ювілею творчої діяльності солістки обласної філармонії,  незмінної ведучої концертів та святкових 
програм, заслуженої артистки України Адріани Онуфрійчук. 

 
Коверко, Г. Сповідь про мистецьку долю [Текст] /  Г. Коверко // Свобода. - 2008. -28 трав. -  С.11: фотогр. 

Артистка обласної філармонії, заслужена артистка України, незмінна ведуча концертів і святкових програм Адріана Онуфрійчук 
відсвяткувала 30-річний ювілей творчої діяльності. 

 
«Музичний» ювілей Адріани Онуфрійчук [Текст]   // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 14-20 трав. – С.4. 

Солістка Тернопільської обласної філармонії, заслужена артистка України Адріана Онуфрійчук відзначає 30-річчя творчої діяльності. 
 
Попович, Ж. 340 троянд для Адріани [Текст] / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. - 2008. -29 трав.-3черв. -  С.2. 

Бенефіс, присвячений 30-річчю творчої діяльності Адріани Онуфрійчук, пройшов в обласній філармонії. 
 

Федорців, Н.  Адріана Онуфрійчук запрошує на бенефіс! [Текст]  / Н. Федорців // Місто. - 2008. – 21 трав. – С.17. 
Солістка обласної філармонії,  заслужена артистка України А. Онуфрійчук відзначає 30-річчя творчої діяльності. 
 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса  
Воробйов, В. Руслана Писанка змушує зал реготати до сліз [Текст]: відбудеться креативна інтерпретація вистави-

комедії «За двома зайцями» / В. Воробйов // 20 хвилин. - 2008. – 5 трав. – С.14: фотогр. 
Вистава відбудеться 7 травня в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 
Заморська. Л. Допомогли дітям вулиць [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. -19 трав. -  С.6. 

Майже 2 550  гривень передали на будівництво  притулку для дітей вулиці у Тернополі учасники благодійної  шоу програми «Основний інстинкт». 
 
Загорецька. О. «Основний інстинкт» у нас вела Ольга Сумська [Текст]/ О. Загорецька // Місто. - 2008. – 14 трав. - С.6. 

У ПК «Березіль ім. Леся Курбаса відбулась благодійна шоу-програма «Основний інстинкт» за участю співачки Катерини .Смолової, ексцентрик-балету «Т. 
А. Н. Г. О.» , дитячого танцювального ансамблю «Рожева пантера». 

 
Заморська, Л. У «Березолі» буде «Основний інстинкт» [Текст]  / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. – 8 трав. – 

С.14: фотогр. 
Кошти від благодійної шоу-програми «Основний інстинкт» підуть  на підтримку проекту «Карітасу» «Діти вулиць». 

 
«Основний інстинкт» Катерини Смолової [Текст]: перший «сольник» співачки у Тернополі буде вести Ольга 

Сумська! // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 23-29 квіт. - С.6. 
Благодійна шоу-програма  «Основний інстинкт відбудеться 12 травня у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
 

Лазука, Л. Бодянський залишив серце в Тернополі [Текст] / Л. Лазука // RIA плюс. - 2008. – 23 квіт. – 
С.18: фотогр. 
16 учасників української «Фабрики зірок» дали концерт у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
 

Салко, М. До Дня Конституції / М. Салко // Вільне життя. - 2008. – 26 черв. - С.11. 
З нагоди Дня Конституції України у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбудеться творчий звіт артистів Тернопільської обласної 
філармонії- концертна програма «Моя Україно, ти – гордість моя». 
 

Ювілейний концерт з нагоди 25-річчя творчої діяльності народної артистки України Валентини Степової 
Заморська, Л. В  «Березолі» буде концерт Ave opera [Текст]: Валентина Степова розпочне святкувати свій творчий ювілей із 

Тернополя / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. – 20 трав. -  С.14. 
Ювілейний концерт з нагоди 25-річчя творчої діяльності народної артистки України Валентини Степової пройде у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 



Попова, О. «Ave opera» від Степової [Текст] / О. Попова // О. Попова. - 2008. -20-21 трав. – Регіональні новини. - С.4. 
Концерт, присвячений 25-річчю творчої діяльності народної артистки України, солістки Національної опери Валентини Степової 
відбудеться на сцені ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
 

Відзначення 10-річчя творчої діяльності заслуженого артиста України Володимира Вермінського 
Атаманчук, А. Володимир Вермінський: «Біда народу в тому, що немає живого звуку» [Текст] / А. Атаманчук // 

Нова ера. - 2008. -14-20 трав. -  С.6: фотогр. 
До 10-річчя плідної праці відомого на Тернопіллі артиста і продюсера В. Вермінського у світ вийшов магнітоальбом «Наталі». 

 
Вермінський, В. Володимир Вермінський: Десять кРОКІВ до слави [Текст]:десятиріччя творчої діяльності співак 

відзначить концертною програмою «Наталі»]: [інтерв’ю] / розм. О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 23-
29 квіт. - С.6: фотогр. 
Концерт відомого українського співака і композитора Володимира Вермінського пройде в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 
Вермінський, В. Володимир Вермінський: «У мене нема й не буде зіркової хвороби» [Текст]: [інтерв’ю] / розм. Л. Костишин // 

Вільне життя. - 2008. – 16 квіт. –С.11: фотогр. 
Про композитора і співака В. Вермінського з нагоди 10-річчя творчої діяльності. Концертна програма «Наталі» відбудеться в ПК 
«Березіль» ім. Л. Курбаса  13 травня. 

 
Вермінський, В. Володимир Вермінський «Я прагну, аби мені аплодували стоячи» [Текст]: [інтерв’ю] / розм.  Н. 

Шевчук // Експрес. - 2008. -22-29 трав. – Тернопільські новини. - С.4. 
У травні артист Володимир Вермінський відсвяткував 10-річчя творчої  діяльності й з цієї нагоди випустив свій десятий магнітоальбом  «Наталі». 

 
Дудка, А . Володимир Вермінський. 10 років на сцені [Текст] / А. Дудка // Нова ера. - 2008. – 16-22 квіт. -  С. 8: фотогр. 

У творчому доробку артиста – 10 пісенних альбомів. 
 
І знову звучала «Наталі»… [Текст] // Нова Тернопільська газета. - 2008. -21-27 трав. -  С.4: фотогр. 

Прихильників творчості Володимира  Вермінського чекав приємний сюрприз: відзначаючи десятиріччя  творчої діяльності, співак 
подарував тернополянам нову концертну програму «Наталі». 

 
Канадський вояж Володимира Вермінського: На фестивалі «Золотий клен» у Торонто Україну представлятимуть гурт «Мандри» 

та наш земляк [Текст] // Нова Тернопільська газета. - 2008. - 28 трав. -  С.6. 
 
Костишин, Л. Вермінський летить до Канади [Текст] / А. Костишин // Вільне життя. - 2008. -12 черв. -  С.6, - (Знай наших). 

Наш земляк, співак та композитор Володимир Вермінський візьме участь в українсько-канадському фестивалі «Золотий клен». 
 
Костишин, Л. Давай, Володя![Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. - 2008. -22 трав. -  С.7. 

Про концерт Володимира Вермінського й гурту «Акцент» до 10-річчя творчої діяльності. 
 
Красновська, Л. «Треба знати собі ціну…» [Текст]: через прямий характер Володимир Вермінський набув 

ворогів і знайшов тих, хто йому симпатизує  / Л. Красновська // RIA плюс. - 2008. – 30  квіт. – С.23: фотогр. 
10-річчя творчої діяльності співак і композитор відзначить концертною програмою «Наталі» в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 
Легета, О. Вермінський співатиме у Торонто [Текст]: [на фестивалі «Золотий клен»] / О. Легета // Нова ера. - 2008. -28 трав.-3 

черв. -  С.6. 
 
Мороз, В. Вермінський співав наживо [Текст] / В. Мороз // Тернопіль вечірній. - 2008. -22-29трав. -  С.10: фотогр. 

10-річчя творчої діяльності та вихід нового магнітоальбому «Наталі»  Володимир Вермінський  відзначив 13 травня в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
 
Мороз, В. «На власний імідж потрібно працювати постійно» [Текст]  / В. Мороз // Тернопіль вечірній. - 2008. – 7-13 

трав. – С.3: фотогр. 
Концерт на підтримку магнітоальбому  «Наталі»  відомого тернопільського співака, заслуженого артиста України В. Вермінського 
відбудеться 13 травня в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
 

Новак,Н. «Число «13» не лякає…» [Текст]: десятиріччя на сцені Володимир Вермінський відзначить  із 
«Наталі» / Н. Новак // 20 хвилин. - 2008. – 19 квіт. - С.14; фотогр. 
Концерт відомого українського співака і композитора Володимира Вермінського на підтримку магнітоальбому «Наталі» пройде в ПК 
«Березіль» ім. Леся Курбаса. 
 

«Почуваюся у травні як риба у воді…» [Текст]: [про заслуженого артиста України, композитора В.Вермінського] 
// RIA плюс. - 2008. -28 трав. -  С.6: фотогр. 
 

Концерт скрипаля-віртуоза з Канади Василя Попадюка 
Вергун, К. Благодійні ноти скрипки Василя Попадюка [Текст] / К. Вергун // Свобода. - 2008. - 24 трав. -  С.8: фотогр. 

Знаменитий на весь світ український музикант, який вже понад десять років живе у Торонто, побував на гастролях у Тернополі. 
 
Вправність рук на службі таланту [Текст] // Свобода. - 2008. – 7 трав. – С.7. – (Знак музичної якості). 

Український скрипаль-віртуоз Василь Попадюк та створений ним  гурт PapaDuke, досі більш відомі за кордоном, ніж на Батьківщині, 
приїздять ыз концертами до Тернополя. 
 

Заморська, Л. До Тернополя їде «сучасний Паганіні» [Текст]  / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. – 7 трав. – С.14: 
фотогр. 
Сольний концерт скрипаля-віртуоза Василя Попадюка та гурту PapaDuke. з канадського міста  Торонто відбудеться 14 травня. 
 



Мельник, А. Народжений, щоб бути скрипалем [Текст]: музикант-віртуоз Василь Попадюк завжди наголошує на 
тому, що він українець / А. Мельник // 20 хвилин. - 2008. – 14 трав. - С.12. 
У Тернополі пройшов концерт українського скрипаля-віртуоза з Канади В. Попадюка. 
 

Попович, Ж. Скрипка Попадюка об’єднала класику з естрадою [Текст] / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. - 2008. 
– 23-29 квіт. – С.9: фотогр. 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбудеться концерт скрипаля-віртуоза Василя Попадюка. 

 
Сагаль, О. Василь Попадюк: народжений, щоб бути скрипалем [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. - 2008. -21-

27 трав. -  С.6: фотогр. 
Про творчу діяльность музиканта-віртуоза та його виступ у Тернополі. 

 
Садовська, Г. І знову гратиме Василь Попадюк [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. - 2008. – 14 трав. - С.5: фотогр. 

Про третій приїзд на Тернопільщину скрипаля-віртуоза з Канади Василя Попадюка. 
 

Інші концерти 
Божедар, Н. Збараж відсвяткував День міста [Текст] / Н.Божедар // Нова ера. - 2008. – 14-20 трав. - С.6. 

На цьогорічному Дні Збаража відбувся концерт за участю лауреатів пісенних конкурсів, солістів, вокалістів, народних аматорських колективів РБК, дитячих 
колективів музичної школи тощо. 

 
Геляс, Я. «Я пісню свою до людей донесу» [Текст] / Я. Геляс // Свобода. - 2008. – 9 квіт. - С.7. 

Про творчий вечір самодіяльного композитора, талановитого співака, соліста Лановецького районного будинку культури 
Юрія Шевчука. 
 

Гудима, О. «Джазова фіра» в’їхала до театру [Текст] / О. Гудима // Нова Тернопільська газета. - 2008. -21-27 трав. -  С.6: фотогр. 
Про концерт  гурту «Джазова фіра» та презентацію першого сольного альбому  «Співаночка» у залі Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 

 
Гудима, О. У «Козі» відбудеться авторський вечір [Текст]: у програмі – фрагменти із нової книги С. Лазо, а також пісні The 

Beatles / О. Гудима // 20 хвилин. - 2008. -21 трав. -  С.14. 
Авторський вечір Сергія Лазо «Ми так любили The Beatles » відбудеться в арт-клубі «Коза». 
 

«Євроіменини - 2008»[Текст] // Нова ера. - 2008. – 14-20 трав. - С.6. 
Під такою назвою 18 травня на літній естраді парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка Тернопільська міська рада планує організувати святкову 
концертну програму. Урочисте дійство буде присвячене відзначенню  в Україні Дня Європи. 
 

Заморська, Л. «Джазова фіра» запрошує [Текст]: у драмтеатрі – презентація гурту й компакт-диска «Співаночка» / Л. Заморська // 
Місто. - 2008. – 14 трав. - С.14. 
Концертна програма українських народних пісень тернопільського гурту «Джазова фіра» відбудеться в Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Коверко, Г. «Солов’ятко» і фіра козаків [Текст] / Г. Коверко // Свобода. - 2008. - 31 трав. -  С.8. – (Доброї музики - більше). 
Про концерт гурту «Джазова фіра» та репрезентацію їх  першого компакт-диску «Співаночка» у Тернопільському академічному 
обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

 
Крайнєва, Г. Дім, у якому розквітає творчість… [Текст]: [Скалатський міський будинок школярів] / Г. Крайнєва // Свобода. - 

2008. - 4 черв. -  С.3. 
Про творчий звіт «Ми діти твої, Україно» вихованців Скалатського будинку школяра. 
 

Ліберний, О. На сцені – героїка Крут [Текст] / О. Ліберний // Свобода. - 2008. -13 черв. - С.6. 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка відбувся творчий звіт колективів художньої 
самодіяльності вищого професійного училища №4 ім. М. Паращука «Ваш подвиг в ім’я України житиме в наших серцях», присвячений 90-й 
річниці бою під Крутами. 

Подоляк, О. «Джазова фіра» не любить «простяцьких пісень» / О. Подоляк [Текст] // RIA плюс. - 2008. – 21 трав. - С.23. 
Про концерт гурту «Джазова фіра» у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім.Т.Г.Шевченка. 
 

Подоляк, О. «Джазова фіра» приїде у драмтеатр і звучатимуть українські пісні з присмаком етно, фольк-року, кантрі, джазу 
[Текст] / О. Подоляк // 20 хвилин. - 2008. – 27 трав. - С.14. 
Концерт гурту «Джазова фіра» відбудеться у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г.Шевченка. 
 

Процик, І. «Росії є чому повчитися …» [Текст] / І. Процик // RIA плюс. - 2008. -21 трав. -  С.23. 
Про гастролі російського гурту «ДДТ» у Тернополі. 
 

Сергієнко Г. Повна фіра джазу, і не тільки [Текст] / Г. Сергієнко. // Свобода. - 2008. -21 трав. -  С.7.- (Доброї музики - більше). 
Репрезентація гурту «Джазова фіра» та компакт –диску «Співаночка» відбулась у Тернопільському академічному обласному українському драматичному 
театрі ім. Т.Г. Шевченка. 
 

Сирник, І. Лемківські цінності [Текст] / І. Сирник // Експрес. - 2008. – 26 черв.-3лип. – Тернопільські новин. - 
С.4: фотогр. 
Тернопільске об’єднання «Лемківщина» організувало концерт «Лемківські іскорки» та відвідало обласний музей лемківської культури 
у Монастириськах. 
 

Феськів. М. Дух живе [Текст] / М. Феськів // Вільне життя. - 2008. – 10 черв. - С.3. 
Урочиста академія-концерт «Україно, пам’ятай своїх героїв!» відбулась у будинку культури м. Скалата. 



Клубна справа, кіно 
Белякова, І. «Дайте директора-господарника!» [Текст] / І. Белякова // RIA плюс. - 2008. -4 черв. – С.4: фотогр. 

Про проблеми кінотеатру сімейного відпочинку «Перемога», пов’язані із його приватизацією та відсутністю директора-господарника. 
 
Воробйов, В. Краще європейське кіно у «Козі» [Текст]: кіноклуб приготував для тернополян нову порцію 

нестандартного кіно/ В. Воробйов // 20 хвилин. – 2008. – 29 берез. – С.14. 
Кіноклуб «Коза» пропонує тернопільським кіно манам переглянути кращі європейські фільми. 
 

Марцінковська, І. Кінотеатр «Перемога» визнали кращим у Західній Україні [Текст] / І. Марцінковська // 20 хвилин. - 2008. -10 
квіт. - С.5. 
 

Куріненко, Г. Був кінотеатр красенем [Текст] / Г. Куріненко // Вільне життя. - 2008. – 12 черв. -  С.7. – (З листів дня). 
Про історію кінотеатру «Перемога» та його зовнішній  вигляд сьогодні. 
 

Попова, О. Культурний центр відновлять [Текст] / О. Попова // Експрес. - 2008. – 13-14 черв. – Регіональні 
новини. - С.4. 
Відбудувати зруйнований пожежею чотири роки тому культурний центр у селі Худиківці Борщівського району обіцяє обласна влада. 
 

Сирник, І.  Кіна не буде ? [Текст]: [про роботу кінотеатрів Тернопільщини / І. Сирник // Експрес. - 2008. - 3 -10 
квіт. - Тернопільські новини -  С. 3 : фотогр. 

 
Чубатий, Б. Людина за кадром; «Зникаємо як мамонти. Це колись було і театрів, і глядачів багато, а тепер чотири 

кіномеханіки на весь Тернопіль» [Текст] : [інтерв’ю] / розм. С. Дольна // 20 хвилин. - 2008. – 16 черв. – С.12. 
Кіномеханік кінотеатру «Перемога» Богдан Чубатий розповідає про свою професію. 

 
Шот, М. Зелених свят клечання [Текст]  / М. Шот // Урядовий кур’єр. - 2008. – 14 черв. – С.10: фотогр. 

Працівники будинку культури с. Цеценівка Шумського району відтворили обряд Зелених свят. 
 

Навчальні заклади 
Тернопільське обласне державне музичне училище ім. С. Крушельницької 

Стаднюк, Л Мудре, добре, вічне – у музиці [Текст / Л. Стасюк // Свобода. - 2008. – 25 квіт. - С.6. 
На базі Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької відбулося засідання обласного методичного 
об’єднання керівників практичного навчання ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.. 

 
Чорній, Н. Зворушлива мелодія як спогад про героїку УГА [Текст] / Н. Чорній // Свобода. - 2008. -20 черв. -  С.8: фотогр. 

У Тернопільському обласному державному музичному училищі ім. С. Крушельницької відбулась приємна творча зустріч з 
композитором і піаністом Юрієм Олійником та заслуженою артисткою України бандуристкою Ольгою Герасименко-Олійник, нині 
американськими громадянами із Каліфорнії. 

 
До 50-річчя Тернопільськогообасного  державного музичного училища ім С. Крушельницької 

Брик, А. За півстоліття – тридцять музичних династій! [Текст] / А. Брик // Свобода. - 2008. -21 трав. - С.7. – (В обіймах муз). 
Найстаріший в області музичний навчальний заклад – Тернопільське обласне державне музичне училище ім. С. Крушельницької – відсвяткував 50-річний 
ювілей. 

 
Загорецька, О. Музичному училищу виповнилось п’ятдесят! [Текст] / О. Загорецька // Місто. - 2008. -21 трав. -  С.6. 

Тернопільське обласне державне музичне училище ім. С. Крушельницької відсвяткувало своє 50-річчя. 
 
Загорецька, О. У музучилища – ювілей! [Текст / О. Загорецька // Місто. - 2008. – 16 квіт. - С.12. 

Тернопільське обласне державне музичне училище ім. С. Крушельницької відзначає цієї весни своє 50-річчя. 
 

«Золотий  ювілей в обіймах муз» [Текст] // Нова Тернопільська газета. - 2008. -21-22 трав. -  С.4: фотогр. 
Про історію започаткування, творчий колектив, випускників та програму святкування 50-річчя Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім.. С. Крушельницької. 

 
Мороз, В. Музучилище на 50-річчя «засипали подарунками» [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. - 2008. - 19 трав. -  С.6. 

Концертом із привітаннями  відзначили 50-річчя Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької його випускники і 
студенти. 

 
Попова, О. Нагороди до ювілею [Текст] / О. Попова // Експрес. - 2008. – 20-21 трав. – Регіональні новини.  С.4. 

З нагоди 50-річчя Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької указом Президента України відзначено кращих 
працівників закладу. 

 
Поріднилися з музикою [Текст] // Свобода. - 2008. -6 черв. – С.6:фотогр. 

Фотосюжет та коротка інформація про п’ятдесятирічний ювілей Тернопільського обласного державного музичного училища ім.С.Крушельницької. 
 

Рудзінський, М. Тернонопільському музичному училищу – 50 років! [Текст]: [інтерв’ю] / розм. В. Матола // 
Експрес. - 2008. -15-22 трав. -  С.14. 

 
 



Теребовлянське вище училище культури 
Костишин, Л. Танець мажореток [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. - 2008. -19 черв. –  С.8: фотогр. 

Про народний аматорський колектив «Мажоретки» Теребовлянського вищого училища культури та його керівника Галину Гордій. 
 
Мазун, Н. Коли відповідальність необмежена… [Текст] / Н. Мазун // Вільне життя. - 2008. -10 черв. -  С.5. – (Знайомтеся: 

директор). 
Про директора Теребовлянського вищого училища культури М.І. Вінничика. 

 

Миколенко, Г. Поєднала долю з бандурою[Текст] / Г. Миколенко // Свобода. - 2008. – 5 квіт. –С.8. 
Про творчий вечір викладача Теребовлянського вищого училища культури, бандуристки Ярослави Кубіт. 
 

Інші навчальні заклади 
Гавришок, І. Кобзарське мистецтво у «Вишиванці» [Текст] / І.Гавришок // Нова ера. - 2008. -11-17 черв. - С.6: фотогр. 

Про дитячий ансамбль бандуристок «Вишиванка»Тернопільської ДМШ №1. 
 

Легета, О. «Грай, бандуро, грай!» [Текст] / О. Легета // Нова ера. - 2008. -4-10 черв. – С.6: фотогр. 
Дитячий ансамбль бандуристок «Вишиванка» Тернопільської ДМШ №1 поїде на Міжнародний фестиваль україно-польсько-японської культури в 
серпні цього року. 

 
Сучасні вокалістки із музичної школи [Текст] // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 11-17 черв. -  С.6: фотогр. 

Вперше за всю 80-річну історію Тернопільської музичної школи №1 із її стін вийшли випускниці класу сучасного вокалу. 
 

Виставки, пленери 
Гриб, А. Вернісаж гурту «Натхнення» [Текст] / А. Гриб // Вільне життя. - 2008. -19 квіт. -  С.5. 

Про вернісаж художніх творів гурту «Натхнення» студентів різних курсів факультету образотворчого мистецтва Кременецького обласного гуманітарно-
педагогічного інституту ім. Т. .Г. Шевченка. 

 
Гродецька, В. Між мольбертом і небом [Текст] / В. Гродецька // Експрес. - 2008. -6-7 черв. – Регіональні новини. - С.4: фотогр. 

Виставку з нагоди 100-річя від дня народження уродженця Тернопілля Олекси Шатківського відкрито в ДАТО. 
 
Гудима, О. У «Козі» - виставка художніх полотен [Текст] / О. Гудима // 20 хвилин. - 2008. -24 квіт. -  С.14: фотогр. 

Театралізоване дійство з нагоди відкриття виставки Валентини Садикходжаєвої відбудеться в арт-клубі «Коза». 
 
Дацків, М. Народний хормейстер [Текст] / М. Дацків // Нова ера. - 2008. -18-24 черв. -  С.6. 

З нагоди 170-річчя від дня народження в ДАТО відкрилась виставка, що висвітлює життя і діяльність «сільського диригента» Остапа Вітошинського. 
 
Заморська, Л. Жіноче тіло як простір для фантазії[Текст]: виставка творів боді-арту до кінця липня триватиме у 

«Козі» / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. – 23 черв. -  С.14. 
 
Коваль, С. Розповідають матеріали виставки [Текст] / С. Коваль // Свобода. - 2008. – 12 квіт. – С.3. – (15 квітня – 

День визволення Тернополя від німецько-фашистських загарбників). 
Документальна виставка до 64-ї річниці визволення Тернополя в ОДА. 

 
Ліберний, О. Вернісаж тернополянина у Хмельницькому [Текст] / О. Ліберний // Свобода. - 2008. -31 трав. – С.8.-

(Виставки). 
Відомий український художник з Тернополя Дмитро Стецько відкрив персональну виставку dХмельницькому художньому музеї. 

 
Ліберний, О. «Весна народів і Галичина» [Текст] / О. Ліберний // Свобода. - 2008. – 25 квіт. - С.7. – (Виставки). 

В ДАТО відкрито виставку матеріалів «Весна народів». 
 
Мовламова, А. До ювілею – творча виставка [Текст] / А. Мовламова // Вільне життя. - 2008. – 16 квіт. - С.11. 

Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж представив у картинній галереї виставку творчих робіт своїх 
викладачів та студентів. До 50-річчя навчального закладу. 

 
Подоляк, О. Виставка - подарунок [Текст]: тут поєднались давні традиції, образотворче мистецтво і кулінарія / О. Подоляк // 

20 хвилин. - 2008. - 28 берез. –С.14. 
Про виставку творчих робіт студентів та викладачів Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу в картинній галереї. 

 
Подоляк, О. Великодні полотна майстрів пензля [Текст] / О. Подоляк // 20 хвилин. - 2008. -23 квіт. -  С.14: фотогр. 

Свої твори, присвячені Великодню, представили в картинній галереї 17 тернопільських митців. 
 

Попова, О. Виставка великоднього настрою [Текст] / О. Попова // Експрес. - 2008. -17-24 квіт. -  С.4. 
Традиційну передвеликодню виставку робіт тернопільських художників відкрито у картинній галереї. Свої картини  для огляду запропонували 17 митців. 

 
 

Попович, Ж. Дмитро Стецько подарував Хмельницькому «Вірність» [Текст] / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. - 2008. -22-
29 трав. -  С.2. 
15 травня у Хмельницькому художньому музеї відкрилась персональна виставка тернопільського художника Дмитра Стецька. 

 
Приступа, І. Перша виставка – у рідному Тернополі [Текст] / І. Приступа // 20 хвилин. - 2008. -3 черв. – С.2. 

Вперше 20 робіт графіки і 9 живопису виставив в арт-клубі «Коза» тернопільський художник В.Проців. 
 



Романюк, Т. Художні таланти із…музучилица [Текст] / Т. Романюк // Нова Тернопільська газета. - 2008. -21-27 трав. -  С.7. 
У виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України репрезентували свої роботи студенти 1-3 курсів Тернопільського обласного 
державного музичного училища ім. С. Крушельницької. 

 
Сухорончак, Д, «Тернопіль без ставу, як Єгипет без пірамід» [Текст] / Д. Сухорончак // 20 хвилин. - 2008. -22 квіт. -  С.5. 

Виставка-конкурс студентських художніх робіт  «Місто Ставу» відбулася у Тернопільському державному технічному. університеті ім. І. Пулюя. 
 

Фестивалі, конкурси 
Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького пісеного мистецтва «Кришталевий жайвір» 

Близнюк, О. «Кришталевий жайвір» дякує за підтримку [Текст] / О.Близнюк // 20 хвилин. - 2008. -12 черв. -  С.3. 
Подяку за допомогу в проведенні Міжнародного фестивалю-конкурсу «Кришталевий жайвір» вручив його директор  Сергій .Миханчук регіональному 
видавцю ТОВ Медіа Дім  «RIA» Павлу Ревуцькому. 

 
Заморська, Л. Стартував фестиваль «Кришталевий жайвір» [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. – 16 трав. - С.14. 

У Тернополі розпочався Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького пісенного мистецтва «Кришталевий жайвір». 
 

Климчук, Г.  «Кришталевий жайвір» помандрував  на Київщину [Текст] / Г. Климчук // Номер один. - 2008. -21 трав. -  С.4. 
Гала-концерт 1-го Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького  пісенного мистецтва «Кришталевий жайвір» відбувся у ПК 
«Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 
Костишин, Л. Перший міжнародний [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. - 2008. -22 трав. -  С.7: фотогр. 

Фестиваль-конкурс дитячого та юнацького пісенного мистецтва «Кришталевий жайвір» відбувся цьогоріч у Тернополі удев’яте і став 
Міжнародним . 

 
Сагаль, О. «Кришталевий жайвір» - «птиця міжнародна!» [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. - 2008. -21-27 трав. -  

С.4: фотогр. 
Про ІХ Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького пісенного мистецтва «Кришталевий жайвір» у Тернополі. 

 
Чубата І. «Кришталевий жайвір» став міжнародним [Текст] / І. Чубата // 20 хвилин. - 2008. - 20 трав. -  С.2. 

Про гала –концерт Міжнародного фестивалю «Кришталевий жайвір». 
 

Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда» 
Гродецька, В. Мазепі присвятять фестиваль [Текст] / В. Гродецька // Експрес. - 2008. -27-28 трав. -  Регіональні новини. - С.4. 

300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичними виступами гетьмана України Івана Мазепи, планують відзначити на Тернопіллі 
Всеукраїнським фестивалем козацької пісні «Байда». 

 
Всеукраїнський фестиваль дитячого та юнацького мистецтва «Пісенні Медобори» 

Брик, А. «Ой ви гори-Медобори» [Текст] / А. Брик // Свобода. - 2008. -6 черв. – С.8. 
Про переможця Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Пісенні Медобори» тернополянина М. Чорного. 

  
«Пісенні Медобори» скликали друзів [Текст] / підгот. О.Чорна // Свобода. - 2008. -24 трав. -  С.2. 

Про Всеукраїнський фестиваль дитячого та юнацького мистецтва «Пісенні Медобори», який знайшов постійну прописку в Гусятині. 
 

Шевчук, Л. Міцніють крила у піснях [Текст] / Л. Шевчук // Свобода. - 2008. -31 трав. – С.8: фотогр. 
У мальовничому містечку над Збручем, Гусятині, талановиту юнь зібрав п’ятий Всеукраїнський фестиваль «Пісенні Медобори». 

 
Фестиваль-конкурс кобзарського мистецтва  «Кобза» 

Виспінський, І. Вдарять в струни кобзарі [Текст] / І. Виспінський // Свобода. - 2008. -14 трав. -  С.7. 
29 травня в Тернополі  ІІ фестиваль-конкурс кобзарського мистецтва «Кобза». 
 

Міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина», 
Брик, А. У Стіжку пригощали галушками й запасними пампушками [Текст]: фестиваль «Братина» зібрав на Шумщині більше 

півтори тисячі поціновувачів фольклору / А. Брик // Свобода. - 2008. – 20 черв. -  С.8: фотогр. 
 
Гнатюк, В. На Шумщині відбулася «Братина» [Текст]: мистецько-краєзнавчий фестиваль / В. Гнатюк // Місто. - 2008. -  18 черв. -  

С.2: фотогр. 
На цьогорічний фестиваль з’їхалися фольклорні колективи з Рівненської, Волинської, Хмельницької та Тернопільської областей. 

 
Синюк, С. Мистецьке коло «Братини» [Текст] / С. Синюк // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 18-24 черв. - С.6. 

15-16 червня на Шумщині відбувся ІІІ міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина». Участь у ньому взяли представники 
Тернопільщини, Рівненщини та Хмельниччини. 

 
Холодна, М. Шумщина відфестивалила [Текст] / М. Холодна // Тернопіль вечірній. - 2008. – 18-24 черв. -  С.2. – (Культура). 

Фестиваль фольклору «Братина» відбувся біля підніжжя Данилової гори на території Стіжоцької сільської ради на Шумщині 15-16 червня. 
 

Інші фестивалі та конкурси 
Андрійчук, П. Від калинового цвіту до калинового співу [Текст] / П. Андрійчук // Урядовий кур’єр. - 2008. – 19 черв. -  С.9: 

фотогр. 
На  XVII фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів» у Кіровограді кращою академічною хоровою капелою визнано «Елегію» з 
міста Борщова Тернопільської області під орудою С. Дем’янишина. 

 



Браво «Маки червоні»,  браво Тетяна Сава![Текст] // Тернопіль вечірній. - 2008. -22-28 трав. - С.3: фотогр. 
Переможцями ІІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу митців «Закарпатський едельвейс -2008» стали юна співачка з Чорткова Тетяна Сава. та вокальне тріо 
«Маки червоні» Тернопільського державного медичного університету ім. І. Горбачевського. 

 
Брик, А. «Де ти ідеш, гаївонько…» [Текст] / А. Брик  // Свобода. - 2008. – 24 трав. - С.8. 

На сцені ПК «Березіль» ім. Л.Курбаса відбувся обласний фестиваль-конкурс «Танець-увиванець» серед хореографічних колективів 
закладів освіти. 
 

Будуть «Галицькі фестини» [Текст]: виступатимуть «Гайдамаки», «Таліта Кум», «С.К.А.Й.», «Тартак», ВВ, Лама і Руслана // 20 
хвилин. - 2008. – 17 черв. -  С.14. 
Міжнародний мистецький арт-парк «Галицькі фестини» пройде 18-20 липня у с. Звенигород Пустомитівського району Львівської 
області. Його організують Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська області. 

  
«Веселкове Надзбруччя» відшукало таланти [Текст] // Свобода. - 2008. – 13 черв. -  С.1. 

Дев’ятий районний фестиваль юних обдарувань «Веселкове Надзбруччя» відбувся в Гусятині. 
 
Гонта, Н. Козаку найперше честь [Текст] / Н.Гонта // Вільне життя. - 2008. -29 трав. -  С.7. 

У Тернополі відбувся перший обласний фестиваль-конкурс духових оркестрів загальноосвітніх навчальних закладів «Козаку найперше – воля! Козаку 
найперше – честь!», присвячений Дню Героїв. 

 
Гонта, Н. Ой там, на майдані [Текст] / Н. Гонта // Вільне життя. - 2008. -29 трав. –С.4. 

Про обласний конкурс та марш-парад духових оркестрів на Театральному майдані Тернополя. 
 

Гонта, Н. Танцювали – ніг не чули [Текст] / Н. Гонта // Вільне життя. - 2008. -29 трав. -  С.7. 
У культурно-мистецькому центрі «Політехнік», що в Тернополі, відбувся перший турнір міжнародних змагань зі спортивного  бального танцю «Тернопіль-
ореп». 
 

Горбунова, Л. Тут танцювати кожен вміє [Текст] / Л.Горбунова // Свобода. - 2008. -31 трав. - С.6. 
Про традиційний обласний огляд-конкурс хореографічних колективів «Тернопільська танцювальна весна - 2008». 
 

Городницька, Б. Вокалісти з 12 країн світу змагатимуться на фестивалі «Молода Галичина» [Текст] / Б. Городницька // 
Високий замок. - 2008. – 25 черв. - С.6. 
Ексклюзивним гостем  «Молодої Галичини» стане група «С.К.А. Й.» з Тернополя. 
 

Заморська, Л. Тернопіль популяризують фестивалями[Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2008. -13 черв. -  С.5. 
Додатково три фестивалі вирішили провести у Тернополі: «Цвіт вишиванки», «Галицькі фрески», «Червона калина». 
 

Ковальський, О. Молоді таланти прославили Тернопільщину  [Текст] / О.Ковальський // Нова ера. - 2008. – 25 черв.-
1 лип. – С.6: фотогр. 
У Львові відбувся заключний гала-концерт десятого Всеукраїнського фестивалю сучасної релігійної пісні під назвою «Пісня серця». 
Перше та друге місця у своїх вікових категоріях посіли наші земляки – Михайло Роздольський з Більче-Золотого та Дмитро Майданник 
із Чорткова. 

 
Костишин, Л. Танцювали школярі [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. - 2008. -22 трав. -  С.7. 

Перший обласний фестиваль-конкурс хореографічних колективів закладів освіти «Український танець - увиванець», організований 
управлінням освіти і науки ОДА, відбувся у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса . 
 

Лазука, Л. Тернополянка перемогла на конкурсі писанкарства [Текст]:учні 10-Б класу школи № 8 молилися, коли 
їхня однокласниця Роксолана Думіна три години розписувала писанку / Л. Лазука // 20 хвилин. - 2008. -9 трав. -  С.6. 

 
Матуш, І. На «Галицьких фестинах» оживлять ящірку [Текст] / І. Матуш // Свобода. - 2008. - 20 черв. -  С.1. 

У Звенигороді, що за 10 км від Львова, відбудеться І міжнародний мистецький арт-парк «Галицькі фестини», ініціатором якого є керівництво трьох 
галицьких областей – Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської. 

 
Михаць, М. Не міліють мистецькі джерела нашого краю [Текст] / М. Михаць // Вільне життя. - 2008. – 5 квіт. –С.1. – 

(Знай наших). 
Про участь тернополян у «Пісенному вернісажі -2008» та «Дитячому пісенному вернісажі - 2008». 

 
Моховик, Н. Повернулися з перемогою [Текст] / Н. Моховик // Свобода. - 2008. -6 черв. – С.6. 

З перемогою повернулися аматорські колективи Тернопільщини із заключних заходів другого туру VI Всеукраїнського фестивалю аматорського 
мистецтва профспілок, які проходили у .Моршині Львівської області. 

 
Перший фестиваль танцю [Текст] // Свобода. - 2008. -31 трав. – С.6.-(Новини Шумщини). 

Уперше на Шумщині проведено районний фестиваль-конкурс «Український танець-увиванець» серед шкільних хореографічних колективів. 
 

Попова, О. Найкращий оркестр у Шумбарах [Текст] / О. Попова. // Експрес. - 2008. -27 трав.-28 трав. – Регіональні новини. -  С.4. 
Перший обласний конкурс духових оркестрів загальноосвітніх навчальних закладів відбувся у Тернополі. 

 
Попович, Ж. «Терноцвіт - 2008» зібрав у танці Україну [Текст] / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. - 2008. – 22-28 трав. -  

С.16: фотогр. 
Майже 400 учасників зібрали минулої неділі традиційні всеукраїнські змагання зі спортивних бальних та сучасних танців «Тернопцвіт - 2008». 

 
Синенька, Б. 34 «мамині зіроньки» [Текст] / Б. Синенька // Свобода. - 2008. -6 черв. – С.8.-(Тралі-валі фестивалі!). 

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей у Козівському районному будинку культури відбувся третій дитячий пісенний фестиваль «Мамині 
зіроньки». 

 



У вихорі танцю [Текст]: огляд-конкурс «Борщівська танцювальна весна - 2008» відбувся у Вовківцях // Свобода. 
- 2008. -6 черв. – С.6. 

 
Христина Смачило стала «Дитиною сонця»[Текст] // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 16-22 квіт. - С.6 

Юна тернопільська співачка пройшла відбірковий тур музичного конкурсу «Діти сонця» 
 
Шот, М. «Рушник Тернопілля» їде до Сербії [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. - 2008. -10 черв. -  С.11: фотогр. 

На  п’ятий фестиваль української культури «Камена» у сербському місті Кула запрошено мистецькі колективи з Тернопільщини. 
 

Мистецькі, аматорські колективи та творчі об’єднання Тернопільщини 
Бедриківський, Я. Дністровським танцям – 40! [Текст] / Я. Бедриківський // Свобода. - 2008. -6 черв. – С.6. 

Народний аматорський ансамбль пісні й танцю «Дністер» відсвяткував 40 років з часу заснування. 
 
Гребеняк, О. Народжений з любові до пісні, бога і України [Текст]: [інтерв’ю] / розм. М. Бобрівець // Вільне життя. - 2008. -30 

квіт. -  С.8: фотогр. – (Гостя  «Калини»). 
Про родинний гурт «Великодні зернятка» розповідає його керівник О. Гребеняк. 
 

Гудима, О. «Закотився «Фіроджаз» в серце кожного із нас!» [Текст] / О. Гудима // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 4-10 
черв. - С.12: фотогр. 
Про гурт «Джазова фіра» та їх сольний альбом «Співаночка», який побив рекорди з продажу дисків у Тернополі. 
 

Гурт «Великодні зернятка» переміг у Всеукраїнському фестивалі[Текст] // Номер один. - 2008. - 21 трав. -  С.4: фотогр. 
У Києві родинний  гурт «Великодні зернятка» з  Тернопільщини переміг у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Родинні скарби України». 
 

За хлопцями із «Paparazzi» люди озираються вслід [Текст]  // Нова Тернопільська газета. - 2008. -11-17 черв. -  С.: фотогр. 
Про юних тернопільських музикантів із гурту  «Paparazzi». 
 

Костишин, Л. «Зоринка» – це спосіб життя» [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. - 2008. -14 трав. - С.5: фотогр. 
Про історію започаткування та цьогорічний звітний концерт вихованців хорової школи «Зоринка» в рамках дня позашкільних установ. 
 

Ляхович, М. Семеро сестричок перемогли на Хрещатику [Текст] / М. Ляхович // Свобода. - 2008. - 24 трав. -  С.8. 
Тернопільський гурт «Великодні зернятка» здобув першу премію на Всеукраїнському фестивалі «Родинні скарби України» (м. Київ). 
 

Мадзій, І. Літа на зиму повернули, а ми такі, якими й були [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя. - 2008. – 14 трав. - С.8: фотогр. 
Про жіночий клуб «Журавка», що діє в Скалі-Подільській Борщівського району, організацію творчих вечорів, виставок власних художніх робіт, спільних 
концертів. 
 

Найкращі «.Родинні скарби» - тернопільські [Текст] // Нова Тернопільська газета. - 2008. -21-27 трав. -  С.7. 
Родинний гурт «Великодні зернятка» з Тернополя здобув першу премію на цьогорічному Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Родинні скарби  України» 
в Києві. 
 

Сагаль, О. Пісні на крисах капелюхів, або Як тернопільські «Капелюхи» пів-Європи поставили «на вуха»! 
[Текст]/ О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 14-20 трав. - С.6. 
Про фольклорний  гурт «Капелюхи» з Тернополя. 

 
Сергієнко, Г. Фольк від «Капелюхів» [Текст] / Г. Сегрієнко // Свобода. - 2008. - 17 трав. -  С.8. – (Знай наших). 

Про тернопільський фольклорний гурт  «Капелюхи». 
 
Скибиляк, В. Співочому роду нема переводу [Текст] / В.Скибиляк // Вільне життя. - 2008. -29 трав. - С.9: фотогр. 

Про народний аматорський хор будинку культури села Мшанець Зборівського району. 
 
Чубата, Д. Під опікою муз: [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя. - 2008. – 9 трав. - С.5. 

Про художні колективи, які діють у Тернопільському ВПУ №4 ім. М. Паращука. 
 
Шевчук, Н. А «Бабам» - 16! [Текст] / Н. Шевчук // Експрес. - 2008. -29 трав.-5 черв – С.4. 

Тернопільський гумористичний гурт «Баби» святкує своє 16-ліття. 
 

Янович, Ю. Тернополяни перемогли на Хрещатику: Тернополяни стали кращими з 25 родинних колективів зі всієї України 
[Текст] / Ю. Янович // 20 хвилин. - 2008. -24 трав. -  С.5. 
Тернопільський гурт «Великодні зернятка» здобув перемогу на Всеукраїнському фестивалі «Родинні скарби України». 

Персоналії 
Андрушків, П. Чорно-білий світ Тетяни Окальської [Текст]: [про художника-графіка з Борщова] / П. Андрушків, І. Кузишин // 

Свобода. - 2008. – 5 квіт. – С.8. 
 
Белякова, І. Артем Монастирський відсвяткував ювілей «Пісенного вернісажу» [Текст] / І. Белякова  // RIA плюс. - 2008. - 9 квіт. -  

С. 22: фотогр. 
У лютому цього року наш земляк Артем Монастирський вдруге став лауреатом «Пісенного вернісажу» 

 
Вдовиченко, Г. Майстерня-голуб’ятня Івана Марчука [Текст] / Г. Вдовиченко // Високий замок. - 2008. - 9-

11 трав. -  С.1,8: фотогр. – (Робоче місце генія). 
Про робочу майстерню художника та його погляд на власну творчість 

 



Гавришок, І. Мистецтво лозоплетіння живе [Текст] / І. Гавришок // Нова ера. - 2008. – 25 черв.-1 лип -  С.6: фотогр. 
Про народного майстра України із лозоплетіння Віктора Дмитрука. 

 
Гавришок, І. Рогозоплетення – від батька до сина [Текст] / І. Гавришок // Нова ера. - 2008. – 10-16 квіт. – С.9. 

Про майстра рогозоплетення із с. Млинівці на Кременеччині В. Казновецького. 
 
Гавришок, І. Чорно-білий світ художниці-графіка [Текст] / І. Гавришок // Нова ера. - 2008. -4-10 черв. – 

С.9:фотогр. 
Творчий портрет художника-графіка із Борщівщини Т.Окальської. 

 
Герман, О. Олег Герман: «Я живу так, як голос у гітарі» [Текст]: [інтерв’ю] / розм. В. Гродецька // Експрес - 2008. – 20-27 

берез. –Тернопільські новини. - С.4: фотогр. 
Про 60-літній ювілей поета, музиканта, художника, заслуженого діяча мистецтв України, проректора Тернопільського технічного 
університету ім. І. Пулюя О. Германа. 

 
Горова, Л. Леся Горова: «Не писати для мене – означає жити неповноцінними життям» [Текст]: [інтерв’ю] / розм. А. Дудка // 

Вільне життя. - 2008. - 26 берез. –С.6. 
Заслужена артистка України, член Національної спілки композиторів України тернополянка Леся Горова розповідає про власну 
творчість. 

 
Гудима, О. Великі сподівання Катерини Канцер [Текст] / О. Гудима // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 18-24 черв. - С.6. 

Про талановиту тернопільську співачку, лауреатку багатьох пісенних конкурсів Катерину Канцер. 
 
«День» і «Ніч» Наталії Басараб [Текст]  // Експрес - 2008. – 28-29 берез. – Регіональні новини. - С.6: фотогр. 

Новими виробами поповнилась унікальна колекція ляльок тернопільської художниці Наталії Басараб. 
 

Драпак, Г. Гриць Драпак: «Не зле було б гумористу народитися 1 квітня. Але я на два дні запізнився» [Текст] : [інтерв’ю із 
знаним галицьким гумористом, заслуженим артистом України Г. Драпаком] / розм. М. Маслій // Нова Тернопільська газета. - 
2008. – 26 берез. –С.6. 
 

Дудка, А. Зоя Коновал: «Професійно займатися вишивкою можуть тільки люди, які закохані у неї»[Текст] / А. Дудка // Нова ера. 
- 2008. – 18-24 черв. - С.8. 
Про відому в Тернополі майстриню вишивки та оздоблення одягу Зою Коновал. 

 
Дудка, А. Євген Ковальчук – «золоті руки» Тернопілля [Текст] / А. Дудка // Нова ера. - 2008. – 14-20 трав. - С.9: фотогр. 

Про відомого народного майстра сучасного декоративно-ужиткового мистецтва, художника, майстра різьби по дереву, керівника дитячої художньої студії 
Микулинецького будинку культури Євгена Ковальчука. 
 

Дудка, А. Микола Дмітрух – рекордсмен з шаржів [Текст] / А. Дудка // Нова ера. - 2008. -21-27 трав.  - С.9. 
Про тернопільського художника М. Дмітруха. 
 

Коверко, Г. Скульптор з усміхом в очах [Текст] / Г. Коверко // Свобода. - 2008. -31 трав. – С.8. 
Про талановитого тернопільського скульптора І.Мердака. До роковин смерті. 
 

Ковтун, В. Мій незабутній друже… [Текст] / В. Ковтун // Місто. - 2008. – 14 трав. - С.6. 
Пам’яті тернопільського композитора, виконавця власних пісень, режисера, народного артиста України Анатолія Горчинського. 
 

Колесник, Н. Ігор Кравчук: «Усі почуття втілені в моїх роботах» [Текст] / Н. Колесник // Нова ера. - 2008. – 11-17 черв. 
– С.9:фотогр. 
Про майстра сучасного декоративно-ужиткового мистецтва Ігоря Кравчука, у творчому доробку якого понад п’ятдесят монументальних робіт із 
дерева й металу. 
 

Колесник, Н. Мистецтво Шатківських живе донині [Текст] / Н. Колесник // Нова ера. - 2008. – 18-24 черв. - С.6: фотогр. 
Про продовжувача родинної справи – майстра різьби по дереву кременчанина Миколу Шатківського. 

 
Кушнірук, А. Коли перестануть малювати писанки – прийде кінець світу, – переповідає давню легенду керівник гуртка 

писанкарства Кременецького гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка Петро Данилюк[Текст]/ А. Кушнірук // 
Свобода. – 2008. – 25 квіт. – С.4. – (Обереги).  
Про творчий шлях писанкаря Петра Олексійовича Данилюка. 
 

Кушнірук, А. Українська рогоза – наймолодший «хіт» в іноземців[Текст]/ А. Кушнірук// Свобода. – 2008. – 23 квіт. – 
С.1,12: фотогр.  
Про народного майстра рогозоплетіння із Малих Млинівців Кременецького району Василя Казновецького. 
 

Лазука, Л. Ікони пишуть з чистим серцем [Текст]: майстер Андрій Присяжнюк читає лекції для мільйонерів, які замовляють у 
нього скульптури / Л. Лазука // RIA  плюс. - 2008. -7 трав. -  С.23. 
Про майстра сакрального мистецтва з Вишнівця А. Присяжнюка. 
 

Левицька, Л. У кожного в житті своя Голгофа… [Текст] / Л. Левицька // Голос України. - 2008. -26 квіт. -  С.3: фотогр. 
Про роботи майстрів вишивки із селища Велика Березовиця  під Тернополем – родину Ликтеїв. 
 

Лінчевська, С. У «Каламбурі» відбувся творчий вечір Богдани Дирди [Текст ]/ С. Лінчевська // Місто. – 2008. – 23 квіт. 
– С.6: фотогр.  
Про нові грані таланту Богдани Дирди: барда, поетеси, художниці. 
 



Мельник, О. Загадка майстра Пінзеля [Текст] / О. Мельник // Українська газета. - 2008. - 27 берез.-2 квіт. – С.13. 
Про спадок геніального скульптора І.-Г. Пінзеля, в тому числі на Тернопільщині. 
 

Мовчан, Л. Секрет молодості від Зої Кульчицької [Текст] / Л. Мовчан // Місто. - 2008. -  25 черв. -  С.17. 
Про тернопільську мисткиню, автора самобутніх картин Зою Кульчицьку. 
 

Найкраща писанкарка – тернополянка Роксолана Думіна [Текст] // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 7-13 трав. - С.6. 
На ІІ Всеукраїнському конкурсі писанкарства «Воскресни, писанко!». який з 17 по 19 травня  2008 року відбувся в Києві, 10-класниця 
ЗОШ №8 Роксолана Думіна одержала дві перемоги. 
 

Панасевич, Х. Василь Бардачевський: «Моя робота дзвенить»[Текст] / Х. Панасевич // Тернопільський оглядач. - 2008. - № 11(21). 
– 4 квіт. -  С. 31. 
Про майстра-гончара з Товстого Гусятинського району В. Бардачевського. 
 

Панасевич, Х. Олег Шупляк: «Живопис — це гра кольору, а картина — симфонія барв»[Текст] / Х. Панасевич // 
Тернопільський оглядач. - 2008. - № 11(21). – 4 квіт. -  С. 14-15. 
Про творчість бережанського художника О. Шупляка. 
 

Пані Писанкарка [Текст]: тернополянка Катерина Філь майже два десятки років творить рукотворні дива // Нова 
Тернопільська газета. - 2008. – 23-29 квіт. - С.1,5. 
Про майстриню-писанкарку з Тернополя К. Філь. 

Попадюк, О.  Якщо музика в душі... [Текст]: [ про святкування 45-річчя творчої діяльності заслуженого працівника культури 
України, самодіяльного композитора З. Гнатейка] / О. Попадюк // Вільне слово. - 2008. - 29 берез. -  С. 4 : фото 
 

Попова, О. «Риб’ячі» візерунки[Текст]: оригінальні картини тернополянка виготовляє з кісток риби / О. Попова // Експрес. - 2008. 
-16-17 трав. – Регіональні новини. - С.4: фотогр. 
 

Романчук, Л. Леся Романчук: «Краще за жінку ніхто не покерує!»[Текст]: відома тернопільська письменниця 
працює над дев’ятою книгою свого роману: [інтерв’ю] / розм. В. Гродецька // Експрес. – 2008. – 24-30 квіт. – 
Тернопільські новини. - С.4.  
 

Сагаль, О. Микола Дмитрух: «карикатура – це візія світу» [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. - 
2008. – 9-15 квіт. –С.6. 
Про відомого тернопільського художника М. Дмитруха. 
 

Сагаль, О. Цариця гобелену [Текст]: роботи майстрині Тетяни Витягловської із Чорткова є навіть в Америці та Німеччині / О. 
Сагаль // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 23-29 квіт. - С.6. 
Про майстриню-гобеленницю Т. Витягловську. 
 

Сергієнко, Г. Знову  «шестидесятник» [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. - 2008. – 21 трав. -  С.8.  
Відомий тернопільський письменник, громадський діяч, директор музею репресованих і політичних в’язнів Я Павуляк відзначив 60-річний ювілей. 
 

Синюк, С. Прелюдії у прозі Сергія Синюка [Текст]:  [інтерв’ю] / розм. О. Вільчинський // 20 хвилин. - 2008. – 17 черв. - С.10. 
Шумський письменник С. Синюк розповідає про свою творчість. 
 

Смик, О. Олександр Смик: «Владу і жінку прошу лише один раз»[Текст]: [інтерв’ю] / розм. В. Попович// Номер один. 
– 2008. – 16 квіт. – С.8: фотогр.  
Про Олександра Смика: поета-пісняра, драматурга, продюсера, культурного та громадсько-політичного діяча. 
 

Фарина, І. Петро Сорока: «Перед незримим вівтарем» [Текст] / І. Фарина // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 16-22  квіт. -  С. 6. 
– (NOVA читанка). 
У творчому доробку відомого письменника Петра Сороки з’явився новий твір — денники «Перед незримим вівтарем». 
 

Федорців, Н Відомому шестидесятнику з Тернополя – шістдесят! [Текст] / Н. Федорців // Місто. - 2008. – 7 трав. - С.6. 
Самобутній тернопільський поет, директор історико-меморіального музею політичних в’язнів Ярослав Павуляк відсвяткував 60-річчя. 
 

Федорців, Н. Ілько Сергєєв виготовляє шедеври із…дроту [Текст] / Н. Федорців // Місто. - 2008. – 2 квіт. - С.8. 
Про майстра плетіння із дроту. 

 
Федорців, Н. У руках Майстра камінь оживає [Текст] / Н. Федорців // Місто. - 2008. -28 трав. – С.6:фотогр. 

Про заслуженого художника України, скульптора В.Мельника. До 70-річчя від дня народження. 
 

Хома, Н.. Талант і покликання – творити добро [Текст] / Н. Хома // Вільне життя. - 2008. - 16 квіт. -  С. 8: фотогр. 
Про знану на Теребовлянщині журналістку районної газети «Воля», бувшого бібліотекаря Наталю Бойчук. 

 
Цебрій,Є. У «Шансі» повели під вінець[Текст]: наша землячка сподівається, що отримає 50 тис. голосів у фіналі 

/ Є. Цебрій // 20 хвилин. – 2008. – 24 квіт. – С.1,3: фотогр.  
Про учасницю телепроекту «Шанс» , жительку села Добрівляни Заліщицького району Тамілу Розновську. 

 
Червона, Н. Зоя Кульчицька: «Мої картини – епізоди фантастичних снів» [Текст] / Н. Червона // Нова ера. – 2008. 

– 28 трав.-3 черв. – С.8: фотогр. 
Про життя і багатогранну творчість художниці та поетеси З.Кульчицької. 

 



Черлінко, В.  Назарій Слюсарчук заспівав з  Тіною Кароль[Текст]: учасник «Євробачення – 2006» вчиться на 
військового / В. Черлінко // RIA плюс. - 2008. – 16 квіт. –С.18 
Про учасника дитячого «Євробачення» Назарія Слюсарчука із Заліщиків. 

 
Чорна, Н. Тільки той служить мистецтву, хто любить життя [Текст] / Н. Чорна // Вільне життя. - 2008. - 16 квіт. -  С. 4: фотогр. 

Про творчість тернопільського художника Ярослава Омеляна та присвоєння йому звання «Заслужений художник України». 
 

Шот, М. Душа болить словами [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. - 2008. -29 трав. -  С.8-9. 
Про творчість заслуженого діяча мистецтв, члена Національної спілки письменників України, науковця Олега Германа з Тернополя. До 
60-річчя від дня народження. 

 
Шот, М. Писанка – предвістка весни і любові [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. - 2008. -26 квіт. -  С.6: фотогр. 

Про талановитих бережанських писанкарок, членів клубу вишивальниць при місцевому краєзнавчому музеї. 
 

Юхно-Лучка, М.  Його пісні сповила небесна синь [Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. - 2008. - 2-
8 квіт. -  С. 3 : фотогр. 
Про літературно-мистецьке свято у Шумську «Щасливий, що у мене є Волинь» з нагоди 50-річчя від дня народження Ігоря Фарини – знаного 
тернопільського журналіста, есеїста, поета. 

 

Інше 
Волонтери «Квітучої Тернопільщини» [Текст] // Урядовий кур’єр. - 2008. – 4 черв. -  С.24. – (Проект). 

Вісімнадцять громадських організацій області об’єднав проект «Квітуче Тернопілля», мета якого – збереження історичної спадщини краю шляхом 
приведення у належний стан пам’яток старовини. 

 
Воробйов, В. Патріарша вечірка літератури [Текст]: вперше у новому тисячолітті до Тернополя приїздить Юрій 

Андрухович / В. Воробйов // 20 хвилин. - 2008. – 2 черв. -  С.14. 
Творчий вечір письменника, поета,перекладача й есеїста Юрія Андруховича відбудеться в арт-клубі «Коза». 

 
Гонта, Н. Шевченко й Стефаник на «голій» сцені [Текст] / Н. Гонта // Вільне життя. - 2008. – 16 квіт. - С.4 

Про гастролі криворізького театру в Тернополі. Глядачів у залі Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т.Г.Шевченка майже не було… 

 
Гродецька, В. Замок в українському стилі [Текст]: Скалатську твердиню відновлять за три роки / В. Гродецька // 

Експрес. - 2008. -27 трав.-28 трав. – Регіональні новини.  -  С.4. 
Реставрацію Скалатського замку виконують працівники Національного заповідника «Замки Тернопілля». 

 
Гродецька, В. Парки очистять [Текст] / В. Гродецька // Експрес. - 2008. -16-17 трав. – Регіональні новини. - С.4. 

Тернопільські парки прибиратимуть волонтери молодіжних організацій. 
 
Гродецька, В. «Рушник Тернопілля» їде до Сербії [Текст]: шестиметровий витвір народних майстринь стане окрасою фестивалю 

української культури / В. Гродецька  // Експрес. - 2008. -13-14 черв. – Регіональні новини. -  С.4: фотогр. 
 
Гудима, О. «Тернопіль» повертаться [Текст]: перший номер відновленого журналу вийшов обмеженим тиражем / О. 

Гудима // 20 хвилин. – 2008. – 1 квіт. – С.14. 
Презентація відновленого журналу «Тернопіль» відбулась 27 березня в читальному залі ДАТО. 

 
Гулько, Я. Не щастить Соломії в незалежній Україні [Текст] / Я. Гулько // Тернопіль вечірній. - 2008. – 23-29 квіт. –

С.12: фотогр. 
Про ситуацію, що склалася навколо спорудження пам’ятника Соломії Крушельницькій у Тернополі. 

 
Етнографічне свято [Текст] // Урядовий кур’єр. - 2008. -21 трав. - С.24. 

Про участь майстрів декоративно-ужиткового мистецтва Тернопільщини у всеукраїнському етнографічному святі «Музейні гостини » у Рівному. 
 

Землякам - емігрантам [Текст] // Урядовий кур’єр. - 2008. -20 черв. - С.24. 
Пам’тник землякам-емігрантам встановлено на Тернопільщині у селі Самолусківці Гусятинського району. 

 
Зозуляк, Є. «Тернопіль»: «Знову злетів над золою минувшини…» [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. – 2008. – 5 

квіт. – С.5. 
Відновлено випуск літературно-мистецького часопису «Тернопіль». 

 
Івасів, І. Естетика патріотизму [Текст] / І. Івасів // Тернопіль вечірній. - 2008. -22-28 трав. - С.3. 

Свято хору під назвою «Сонячні барви дитячої хорової музики в творчості українських і зарубіжних композиторів» відбулось у Тернопільській музичній 
школі №2. 

 
Кононенко, Є. Євгенія Кононенко: «Я пишу про 90 відсотків людства, яке живе скромним життям» [Текст] : [інтерв’ю] 

/ розм. Ж. Попович // Тернопіль вечірній. - 2008. – 25 черв.- 1 лип. – С.7. 
Відома українська письменниця Є. Кононенко репрезентувала в арт-клубі «Коза» свою книгу «Жертва забутого майстра», присвячену 
постаті нашого великого земляка скульптора І.-Г. Пінзеля. 

 
Кузик, В. Друге життя «Тернополя» [Текст] / В. Кузик // Номер один. - 2008. – 2 квіт. - С.2. 

В ДАТО відбулась презентація відновленого літературно-мистецького і громадсько-політичного часопису «Тернопіль». 
 



Кушнірук, А. Сам собі театр [Текст] / А. Кушнірук // Свобода. - 2008. – 12 квіт. – С.8. – (Наодинці…перед усіма). 
В арт-клубі «Коза» відбулися перші родинні вечори «Світ української пісні», організовані О. Смиком. 
 

Левицька, Л. У стародавніх корпусах вирує бурхливе студентське життя [Текст] / Л. Левицька // Голос України. - 2008. – 14 черв. 
- С.8-9. 
Про можливості духовного розвитку та культурно-просвітницьку роботу в Кременецькому обласному  гуманітарно-педагогічному  інституті ім.  Т.Г. 
Шевченка. 

 
Лінчевська, С. Відновлений та оновлений «Тернопіль» повернувся до читача [Текст] / С. Лінчевська // Місто. - 

2008. – 2 квіт. –  С.6. 
Про презентацію літературно-мистецького та громадсько-політичного часопису «Тернопіль» в ДАТО. 
 

Лінчевська, С. Спілку письменників очолив Євген Безкоровайний[Текст]/ С. Лінчевська // Місто. - 2008. – 23 квіт. –С.6: 
фотогр. 
Новообраним головою Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України став Євген Безкоровайний. 
 

Лінчевська, С. «Страхіття» тернопільських парків [Текст] / С. Лінчевська // Місто. - 2008. -7 трав. -  С.5. 
Про стан тернопільських парків культури і відпочинку напередодні відкриття паркового сезону. 
 

Мичко, С. Юліан Кройтор видав унікальну книгу [Текст] / С. Мичко // Місто. - 2008. – 25 черв. -  С.6. 
Відомий тернопільський діяч культури Ю.Г.Кройтор видав книгу «Понад півстоліття у культурі Тернопілля». 
 

Олександр Смик спродюсував диск для кобзарів [Текст] // Номер один. - 2008. – 28 трав. -  С.14. 
Вперше в Україні з’явився диск для бандуристів за участі нашого земляка, поета-пісняра О.Смика. 
 

Сагаль, О. Андрухович у Тернополі відкриє таємницю [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. - 2008. -28 трав. -  С.6. 
Творча зустріч з письменником відбудеться в арт - клубі «Коза». 
 

Сагаль, О. Два Тернополі: один із каменю, другий –зі слова [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. - 2008. – 2-
8 квіт. - С.6. 
Презентація відновленого журналу «Тернопіль» відбулась 27 березня в читальному залі ДАТО. 

 
Сергієнко, Г. «Козі» показали слем [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. - 2008. - 24 трав. -  С.8. 

Спільний проект Григорія Семенчука та Юрія Завадського – слем  - вечір – провели в арт –клубі «Коза». 
 

Сергієнко, Г. Рушник до Сербії доведе [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. - 2008. -20 черв. -  С.6: фотогр. – (Візит у вишиванках). 
«Рушник Тернопілля» стане окрасою виставки етноматеріалу в м. Кула (Сербія). 

 
Сирник, І. Очистимо Теребовлянський замок! [Текст] / І. Сирник // Експрес. - 2008. – 26 черв.-3лип. – Тернопільські 

новин. - С.4: фотогр. 
У межах проекту «Квітуча Тернопільщина» студенти Інституту мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету 
ім. В. Гнатюка розчистили територію замку у Теребовлі. 

 
Словацького вшануємо з поляками [Текст] // Нова ера. - 2008. – 25 черв. – 1 лип. - С.6: фотогр. 

На Тернопільщині розпочалась підготовка до відзнаення 200-річчя від дня народження Юліуша Словацького. 
 

Тадейчук, Є. «Людина-театр» у Тернополі [Текст] / Є. Тадейчук // Вільне життя. - 2008. -12 квіт. -  С.5: фотогр. 
Про зустріч із унікальною « людиною-театром». володарем гран-прі фестивалю «Оберіг» Володимиром Смотрителем  з Хмельницького у  тернопільському 
«Кінопалаці». 

 
Тадейчук, Є. «Тернопільський альманах»: зустріч через піввіку [Текст] / Є. Тадейчук // Вільне життя. - 2008. -16 квіт. -  

С.4: фотогр. 
Про вихід «Тернопільського альманаху - 2007» у «Видавничому домі «Вільне життя». Він побачив світ через піввіку після виходу ще у 1957 році. 

 
Тернопільську спілку письменників очолив Євген Безкоровайний [Текст]// Нова Тернопільська газета. – 2008. – 16-

22 квіт. – С.6.  
 

У письменників Тернопілля – новий голова [Текст]: [обласну письменницьку організацію очолив Євген 
Безкоровайний] // Вільне життя. - 2008. – 19 квіт. –С.5 

 
У Спілці письменників – новий голова[Текст]// 20 хвилин. – 2008. – 17 квіт. – С.4: фотогр.  

Євген Безкоровайний став новим головою Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України. 
 

Шостак, А.  Ющенко зацікавився пам'ятками Тернопілля [Текст]: [копія Збруцького ідола, яку тернополяни представили на 
виставці " Україна - подорожі та туризм " у Києві сподобалась В. Ющенку ] / А. Шостак // RIА плюс. - 2008. - 2 квіт. -  С. 2. - (Новини). 

 
Шот, М. На випускний – у вишиванці [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. - 2008. – 4 черв. - С.7: фотогр. – (Традиції). 

Про відродження народних традицій, популяризацію народного одягу на Тернопіллі. 
 
Шот, М. Новий том «Тернопільського енциклопедичного словника» [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. - 2008. 

– 13 черв. - С.24. 
 

Ярошенко, І. Буде парк на Лисоні [Текст] / І. Ярошенко // Вільне життя. - 2008. – 12 квіт. –С.1. 
Довкола меморіалу стрілецької слави буде парк. 

 



Презентація «Тернопільського альманаху» та  
книги Б. Новосядлого «Освячені любов’ю Тернопілля» в ДАТО. 

Гулько, Я. Захоплююча творча зустріч [Текст] / О. Гулько // Тернопіль вечірній. - 2008. -22-29 трав. -  С.4: фотогр. 
Репрезентація ряду унікальних місцевих новинок відбулась у ДАТО  за участю відомого поета, нашого земляка Романа Лубківського. 
 

Ліберман, О. Весняна повінь тернопільських видань [Текст] / О. Ліберман // Свобода. – 2008. – 17 трав. – С.8. 
У ДАТО відбулась презентація «Тернопільського альманаху» та книги Б. Новосядлого «Освячені любов’ю Тернопілля». 

 
Лінчевська, С. Богдан Новосядлий презентував свою книгу [Текст] / С. Лінчевська // Місто. - 2008. – 14 трав. - 

С.6: фотогр. 
У ДАТО відбулася презентація  книги Б. Новосядлого «Освячені любов’ю Тернопілля»  

 
Ониськів, М. Роман Лубківський: «На Тернопіллі мене вражає пульсування добрих справ»[Текст]/ М. Ониськів: 

// Вільне життя. – 2008. – 14 трав. – С.5: фотогр. 
У рамках робочої поїздки Р. Лубківського на Тернопільщину в ДАТО відбулась репрезентація «Тернопільського альманаху - 2007». 

 

«Освячені любов’ю до Тернопілля» [Текст]: книга для тернополян і про тернополян // Нова Тернопільська газета. 
– 2008. – 14-20 трав. – С.4. 
Презентація книги Б. Новосядлого «Освячені любов’ю Тернопілля» відбулась у ДАТО. 

 
2008 рік — Рік замків 

Потенціал історичної спадщини [Текст] // Культура і життя. – 2008. – 7 трав. – С. 6. – (Все про все). 
У Львові 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. 
 

Спорудження пам’ятника С. Крушельницькій у Тернополі 
Вільгушинський, Р. Роман Вільгушинський: «Мені подобаються жінки з каменю» [Текст]: знаний тернопільський скульптор 

нині працює над пам’ятниками Соломії Крушельницькій та Степану Бандері / Р.Вільгушинський // Експрес. - 2008. – 19-26 черв. – 
Тернопільські новини - С.4: фотогр. 

 
Де стояти Крушельницькій ? [Текст] // Тернопіль вечірній. - 2008. -4-10 черв. – С.3: фотогр. 

Про спорудження пам’ятника видатній українській співачці Соломії Крушельницькій. 
 

Легета, О. Місце для Крушельницької обере громада [Текст] / О. Легета // Нова ера. - 2008. -4-10 черв. – С.5. 
Невдовзі у Тернополі пройдуть громадські слухання, на яких тернопільська громада висловить свою думку про встановлення пам’ятника 
С.Крушельницькій. 
 

Шостак, А. Пам’ятник наразі «бомжує» [Текст] / А. Шостак // RiA плюс. - 2008. – 11 черв. -  С.4: фотогр. 
Де  постане пам’ятник Соломії Крушельницькій, вирішать громадські слухання. Так вважає міська   влада. 

 
Шкула, А. На пам’ятник вже є гроші, але немає місця: майже шість років благодійний фонд намагається зібрати 

кошти на пам’ятник Соломії Крушельницькій [Текст] / А. Шкула // 20 хвилин. - 2008. -5 черв. – С.4. 
Встановлення пам’ятника Соломії Крушельницькій днями обговорювали на спільній нараді працівники управління архітектури та культури, міської 
ради та представники благодійних організацій. 
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