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Загальні питання культури 
Шергей, Г. Григорій Шергей: «Культура – це психологія нації» [Текст] : 7 серпня начальнику 

управління культури Григорію Платоновичу Шергею виповнилось  50!: [інтерв’ю] // Нова Тернопільська газета. 
– 2008. – 13–19 серп. – С.6; фотогр. 

 
Чи є Україна незалежною? [Текст] // Тернопіль вечірній. – 2008. – 20–26 серп. – С.6; фотогр. 

В опитуванні з нагоди Дня незалежності взяв участь начальник управління культури ОДА Г.П.Шергей. 

Бібліотечна справа 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

В обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася репрезентація книги Володимира Чорнія 
"Історія Болгарії" [Текст] // Тернопіль. – 2008. – № 2. –  С. 126. – (День за днем – у скарбницю духовності). 

 
Вітенко, В.  Нас зігріває віра, надія і любов [Текст] / В. Вітенко  // Вільне життя. – 2008. – 26 верес. –  

С. 3. – (Зі святом, бібліотекарі!). 
Про здобутки й проблеми бібліотек краю розповідає директор Тернопільської ОУНБ. 

 
Гаврилюк, Т. «Вікно в Америку запрошує» [Текст] / Т. Гаврилюк // Вільне життя. – 2008. – 8 лип.  

Ресурсно–інформаційний центр «Вікно в Америку», що діє при Тернопільській ОУНБ, запрошує всіх на безкоштовні курси 
розмовної англійської мови, які проводитиме волонтер корпусу миру Рут Ачусім. 
 

Двері, відчинені для всіх [Текст] // Свобода. – 2008. – 17 верес. – С.11. – (Запрошує бібліотека).  
Про заходи в рамках  Декади відкритих дверей, приуроченої до Всеукраїнського дня бібліотек, у Тернопільській ОУНБ. 
 

Заморська, Л.  Скарби Володимира Сушкевича [Текст] / Л. Заморська  // 20 хвилин. –  2008. –  23 верес. 
– С. 14 ; фотогр. 
Про репрезентацію книги відомого тернопільського журналіста В. Сушкевича "Листи до друга", що відбулася у 
Тернопільській ОУНБ. 
 

Заморська, Л. Спогади, які важко читати без сліз [Текст] : книгу Богдана Лановика про Голодомор 
перевидавали тричі// 20 хвилин. – 2008. –  30 верес. –  С. 14. 
Три власні  книги – «Історія України», «Економічна історія України і світу», «Голодомор 1932–1933 років – геноцид 
українського народу» – та книгу Л. Марчука «Історія села Бірки» подарував Тернопільській обласній універсальній науковій 
бібліотеці професор Богдан Лановик. 
 

Ігнат, М. Наталя Білянська: «Скільки любові й добра ми подаруємо, рівно стільки ж отримаємо у 
Вічності» [Текст] / М. Ігнат // Вільне життя. – 2008. – 17 лип. – С. 8 ; фотогр. 
Про Наталю Білянську, працівницю Тернопільської ОУНБ, її непростий життєвий шлях, духовні цінності. 
 

Козак, О. Багато грамот і малі зарплати [Текст] / О. Козак, І. Онисько, Л. Заморська // 20 хвилин. – 2008. 
– 30 верес. – C. 4. – Із змісту: «Не проміняю на іншу професію» : [розповідає заступник директора 
Тернопільської ОУНБ Орися Гончарук]. 
30 вересня бібліотекарі Тернополя відзначають професійне свято. Про особливості своєї професії розповідають працівники 
обласних бібліотек. 
 

Костишин, Л. У тернопільських видавців з'явився гідний конкурент [Текст] / Л. Костишин // Вільне 
життя. –  2008. –  25 верес. –  С. 8 ; фотогр. – (Репрезентації). 
Дві нових книги з серії «Видавничій дім «Вільне життя» «Жіночі історії» Л. Костишин і Н. Чорної та «Листи до 
друга» В. Сушкевича репрезентували в Тернопільській ОУНБ. 
 

Моліцька, Г. Два пера, як два крила [Текст] / Г. Моліцька // Вільне життя. – 2008. – 17 лип. – С. 5. – 
(Щойно прочитане). 
Головний бібліотекар відділу інформації Галина Моліцька про нову книгу журналістки Галини Садовської та Влади 
Собуцької «Два пера — одна любов». 

 
Мороз, В. Стелажі носить і директор бібліотеки, і його заступник [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. – 2008. 

– 2 серп. – С. 6 ; фотогр. 
Вперше за 20 років проводять ремонт у Тернопільській ОУНБ. 

 
Обласна бібліотека запрошує [Текст] // RIA  плюс. – 2008. – 19 верес. – С.5. – (Увага!). 

Програма Декади відкритих дверей у Тернопільській ОУНБ. 
 
Перун, В. «Підпільне» Життя Бібліотеки [Текст] / В. Перун // Вільне життя. – 2008. – 18 лип. – С. 5. – 

(Екскурсія не без моралі). 
Про Тернопільську ОУНБ, роботу її відділів, умови праці колективу бібліотеки. 

 
Полещук, О. Волонтер зі США безкоштовно навчатиме англійської [Текст] : [у Тернопільській ОУНБ] / 

О. Полещук // 20 хвилин. – 2008. – 11 лип. – С. 4 ; фотогр. 



 

Полещук, О. На курси з англійської прийшли і вчителі [Текст] / О. Полещук // 20 хвилин. – 2008. – 
17 лип. – С. 2 ; фотогр. 
Безкоштовні курси англійської мови проходитимуть у Тернопільській ОУНБ до кінця літа. Проводить їх волонтер корпусу 
миру Рут Ачусім. 

 
Польова, Г. За Україну, за її волю [Текст] / Г. Польова // Вільне життя. – 2008. – 8 серп. – С.6. 

До публічних бібліотек області надійде 80 примірників книги В.–В. Заведнюка «Похідні групи українських націоналістів: на 
схід України та країни Європи — 1941–1949 рр.», випущені тернопільським видавництвом «Воля». Про це повідомила 
завідувачка відділу комплектування Тернопільської ОУНБ Галина Польова. 

 
Проців, О. Нобелівський лауреат з Тернопільщини [Текст] / О. Проців // Свобода. – 2008. – 18 лип. – С. 5. 

Завідувачка відділу інформації Тернопільської ОУНБ репрезентує новий бібліографічний покажчик «Шмуель Йосеф Агнон: 
нобелівський лауреат з Тернопільщини», виданий бібліотекою з нагоди 120–річчя від дня його народження. 

 
Проців, О. Усе про культуру рідного краю [Текст] / О. Проців // Вільне життя. – 2008. – 26 верес. – С. 8. 

– (Вісті з бібліотек). 
Про вихід у світ  2–го випуску  бібліографічного покажчика «Культура Тернопільщини», підготовленого фахівцями 
відділу інформації Тернопільської ОУНБ. 

 
Салко, М. …на репрезентацію [Текст] / М. Салко // Вільне життя. – 2008. – 12 верес. – С. 1. – 

(Запрошуємо).  
18 вересня в Тернопільській ОУНБ відбудеться презентація нових книг із серії «Видавничий дім «Вільне життя» 
«Листи до друга» В. Сушкевича та «Жіночі історії» Л. Костишин і Н. Чорної. 

 
Свистун, І. «Польща — серце Європи» [Текст] / І. Свистун // Вільне життя. – 2008. –1 серп. – С. 6.  

Під такою назвою в ОУНБ, у відділі літератури іноземними мовами, відбувся круглий стіл за участю студентів 
Вроцлавського економічного університету та Тернопільського національного економічного університету. 

 
Софія Андрухович «Сьомга» [Текст] // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 20–26 серп. – С. 5. – (нова 

Читанка). 
«Нова ….» та завідувачка відділу абонементу Тернопільської ОУНБ Т.Ковалькова знайомлять читачів із новим романом молодої 
письменниці С.Андрухович «Сьомга». 

 
Чуйко, О. У бібліотеці безкоштовно навчатимуть Інтернету [Текст] : читачі, які заборгували літературу, 

у певний день зможуть повернути її без сплати пені / О. Чуйко // 20 хвилин. – 2008. – 18 верес. – С. 5. 
Відвідати безкоштовні комп’ютерні курси, екскурсії, презентації, літературні вечори можна у Тернопільській ОУНБ під час Декади 
відкритих дверей, приуроченої до Всеукраїнського дня бібліотек. 
 

Шатарська, Л. Віртуальна виставка [Текст] / Л. Шатарська // Вільне життя. – 2008. – 26 верес. – С.8. – 
(Вісті з бібліотек). 
У рамках Декади відкритих дверей, приуроченої до Всеукраїнського дня бібліотек. працівники відділу технічної 
літератури Тернопільської ОУНБ підготували віртуальну виставку «Енергозбереження як вирішальний фактор 
розвитку національної економіки». 

 
Будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ 

Мороз, В. Грошей на бібліотеку досі на отримали [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. – 2008. – 6 серп. – 
С. 6 ; фотогр. 
Попри численні обіцянки чиновників і депутатів допомогти — довгобуд Тернопільської ОУНБ не змінюється. 
 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Воробель С. Інтерактивні технології в роботі бібліотеки [Текст] / С.Воробель // Бібліосвіт. – 2008. – № 4. 

– С. 20 – 26. 
Стаття завідувачки науково–методичного відділу Тернопільської обласної бібліотеки для молоді С. Воробель про особливості 
використання інтерактивних технологій у практиці роботи бібліотек. 
 

Горловиця, О. Людина енциклопедичних обширів [Текст] / О. Горловиця // Свобода. –  2008. –  26 верес. 
– С. 5. 
В обласній бібліотеці для молоді відбулись краєзнавчі читання, присвячені І. Ґереті. 
 

Грищук Л. Правда про трагедію народу [Текст] / Л. Грищук // Вільне життя. – 2008. – 15 серп. – С. 2. 
У Тернопільській обласній бібіотеці для молоді експонується книжкова виставка «Голодомор. Україна пам`ятає, світ визнає». 
 

Грохольська, І. Є у нас «Вікно в Америку» [Текст] / І. Грохольська // Вільне життя. – 2008. – 25 лип. – 
С. 7.  
В обласній бібліотеці для молоді діє інформаційний центр «Вікно в Америку для майбутніх лідерів». 

 

Заморська, Л. В обласній бібліотеці для молоді –  виставка книг про туризм [Текст] // 20 хвилин. – 2008. 
–  24 верес. –  С. 14. 
Книжкова виставка "Туризм –  відпочинок, спорт, пізнання" до кінця вересня діятиме в обласній бібліотеці для молоді. 
 



 

Заморська Л. У бібліотеці для молоді – нова інтернет–послуга [Текст] // 20 хвилин. – 2008. –  30 верес. – С. 14. 
Нова послуга – віртуальна бібліографічна довідка нещодавно з'явилась в обласній бібліотеці для молоді. 
 

Козак, О. Багато грамот і малі зарплати [Текст] / О. Козак, І. Онисько, Л. Заморська // 20 хвилин. – 2008. 
– 30 верес. – C. 4.  
30 вересня бібліотекарі Тернополя відзначають професійне свято. Про особливості своєї професії розповідають працівники 
обласних бібліотек. 
 

Мороз В. Унікальні німецькі книжки нам везуть із Києва [Текст] : [в ОБМ відкрито заочний абонемент 
німецьких книг] // 20 хвилин. – 2008. – 17 верес. – С. 4. 
Близько 2,8 тис. німецькомовних книг і книг про Німеччину отримає Тернопільська обласна бібліотека для молоді завдяки 
новому проекту  Гете–інституту (м. Київ). 
 

Семеняк В. Панкова перемогла в «легендарному» конкурсі [Текст] / В. Семеняк // Місто. – 2008. – 
20 серп. – С. 6. – (Світська хроніка). 
Переможницею обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Легенди рідного краю", що проводився в Тернопільській обласній 
бібліотеці для молоді, стала учениця 10 класу Кременецького ліцею Імені Уласа Самчука Тетяна Панкова. 
 

Федишин Б. Тетяна Панкова – лауреат конкурсу [Текст] / Б. Федишин //Свобода. – 2008. – 18 лип. – с. 5.  
Переможниця обласного туру Всеукраїнського конкурсу “Легенди рідного краю", що проводився в Тернопільській обласній 
бібліотеці для молоді, Т. Панкова увійшла в десятку найкращих на Всеукраїнському конкурсі. 
 

Чубата Д. Минає 300 літ, а біль не вщухає [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя. – 2008. – 18 лип. – С. 5. 
У Галицькому інституті ім. В. Чорновола відбувся круглий стіл: «Батурин – 300: де колонізація України». Серед його 
організаторів – обласна бібліотека для молоді. 
 

Чуйко, О. Перший урок буде про Державний прапор [Текст] / О. Чуйко // 20 хвилин. – 2008. – 30 серп. – С.4. 
Щоб учителі та учні змогли підготуватися до першого уроку, в обласній бібліотеці для молоді відкрили книжкову виставку 
про Державний прапор України. 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Андрієвський, М. Віктор Щепановський подарував книги дитячий бібліотеці [Текст] / М. Андрієвський 

// Нова Тернопільська газета. – 2008. – 13–19 серп. – С.6; фотогр.  
Знаний тернопільський підприємець і меценат В. Щепановський передав п’ятдесят томів цінної україномовної літератури  у фонди 
Тернопільської обласної бібліотеки для дітей . 

 

Андрієвський, М. Віктор Щепановський допоміг дитячий бібліотеці [Текст] / М. Андрієвський // 
Нова ера. – 2008. – 13–19 серп. – С.2; фотогр.  
Тернопільський підприємець Віктор Щепановський передав п’ятдесят томів цінної україномовної літератури  у фонди 
Тернопільської обласної бібліотеки для дітей . 

 
Гродецька, В. Каналізація затопила книги [Текст] / В. Гродецька // Експрес. – 2008. – 1–2 серп. – 

Регіональні новини. – С. 3. 
Через прорив труби теплотраси затоплене книгосховище обласної бібліотеки для дітей, що в Тернополі на вулиці Коперника. 

 
Лауда, Л. 120 тисяч книжок залило у тернопільській бібліотеці [Текст] / Л. Лауда // Газета по–

українськи. – 2008. – 9 серп. – С.9. 
Про книжковий фонд, затоплений у підвальному приміщенні Тернопільської обласної бібліотеки для дітей, розповідає 
директор книгозбірні Н.С. Новіцька. 

 
Небесна І. Фен «Робін Гуду» не допоміг [Текст] :  книги краще сушити праскою, радять бібліотекарі / 

І. Небесна // 20 хвилин. – 2008. – 11 серп. – С.2; фотогр. 
Про ліквідацію наслідків затоплення у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей.  

 
Онищук, М. Вийшов покажчик [Текст] / М. Онищук // Вільне життя. – 2008. – 22 серп. – С.6.; фотогр. 

Під грифом державного архіву Тернопільщини (серія «Корінь і краса», вип. 49) та обласної бібліотеки для дітей видавництво 
«Воля» репрезентувало читацькій громаді бібліографічний покажчик «Степан Будний (1933–1958)», приурочений до 75–
річчя від дня народження й 50–річчя з часу смерті поета. 

 
Перун, В. Юлія Куліковська: «У бібліотеці бачиш, як росте людина» [Текст] / В. Перун // Вільне життя. 

– 2008. – 1 серп. – С. 8 ; фотогр. 
Про Юлію Куліковську — бібліотекаря обласної бібліотеки для дітей. До 95–річчя від дня народження. 

 
Стихія залила дитячі книжки: бібліотека просить допомоги [Текст] // Тернопіль вечірній. – 2008. – 6–

12 серп. – С. 2 ; фотогр. 
Звернення до тернополян з проханням відгукнутися і надати кошти, матеріали для відновлення книг і приміщення 
Тернопільської обласної бібліотеки для дітей, яку через зливи було залито водою. 

 
Цебрій, Є. Бібліотека працюватиме лише після обіду [Текст] / Е. Цебрій // 20 хвилин. – 2008. – 5 серп. – 

С. 5 ; фотогр. 
Про проблеми обласної бібліотеки для дітей після затоплення книгосховища. 

 
 



 

Цебрій, Є. Дитяча бібліотека потребує допомоги [Текст] /  Е. Цебрій // RIA плюс. – 2008. – 13 серп. – 
С.7; фотогр. 
Більше ста тисяч книг пошкоджені у Тернопільській ОДБ після затоплення книгосховища. 

 
Цебрій, Є. Книги сушитимуть надворі [Текст] / Є. Цебрій // 20 хвилин. – 2008. – 30 лип. – С. 2 ; фотогр. 

Через прорив теплотраси затопило книгосховище обласної бібліотеки для дітей. Більше ста тисяч книг потребують 
порятунку. 

 
Шукають приміщення [Текст] // RIA плюс. – 2008. – 13 серп. – С.7; фотогр. 

Начальник управління культури ОДА  Г. П. Шергей про пошук приміщення для перенесення книг із затопленого 
книгосховища ОБД з метою завершення ремонту приміщення.  

 
Янович, А. Винних у затопленні бібліотеки не шукатимуть [Текст] : в облуправлінні культури 

кореспонденту нахамили / А. Янович // 20 хвилин. – 2008. – 18 серп. – С.5. 
Близько 100 тис. грн. потрібно на ремонт ОБД після затоплення. У статті також згадується проблеми добудови 
Тернопільської ОУНБ. 

 

Інші бібліотеки області 
Гродецька, В. Вшанують Нобелівського лауреата  [Текст] / В. Гродецька // Експрес. – 2008. – 17–

24 лип.– Тернопільські новини. – С. 1. 
Про урочини з нагоди 120–річчя Нобелівського лауреата Шмуеля Агнона у рідному місті письменника — Бучачі та 
конференцію у центральній районній бібліотеці. 

 
Дацько, М. Дарунок книгозбірні [Текст] / М. Дацько // Вільне життя. – 2008. – 8 лип. – С. 6. 

Іванівська сільська бібліотека Теребовлянського району поповнилася новими виданнями за рахунок подарункових книг від 
знаних уродженців Тернопільщини. 

 
Огородник, Н. Добра на початок Теребовля [Текст] / Н. Огородник // Вільне життя. –  2008. – 8 лип. – С. 5.  

У Теребовлянській центральній бібліотеці відбувся літературний вечір члена Національної спілки журналістів України, 
заступника голови Тернопільської обласної громадської організації «Берег єднання» ім. Р. Шухевича, поета з Борщева Лесі 
Любарської. 

 

Тракало, О. Бібліотеки Тернопілля відзначило посольство США [Текст] / О. Тракало // Свобода. – 2008. 
– 11 лип. – С. 6.  

 
Тракало, О. Світовид Левка Тишківського [Текст] / О. Тракало // Свобода. – 2008. – 12 верес. – С.6. – 

(Презентації). 
У Заліщицькій центральній бібліотеці відбулася презентація четвертої книги Левка Тишківського «Якось воно буде». 

 
Тракало, О. У Шипівцях  – творча лабораторія [Текст] / О. Тракало // Вільне життя. – 2008. – 15 серп. – С.6. 

Бібліотекарі Заліщицького району ознайомились із роботою книгозбірні с. Шипівців під час заняття творчої лабораторії 
«Бібліотека – центр естетичного виховання». 

 
Фотомить [Текст] / Вільне життя. – 2008. – 1 серп. – С. 6 ; фотогр. 

Директор Заліщицької ЦБС Ольга Йосипівна Тракало про роль книги у житті людини. 
 

Шмига, Я. Ювілейна марка із зображенням Шмуеля Агнона [Текст] / Я. Шмига // Нова Тернопільська 
газета. – 2008. – 23–29 лип. – С. 4 ; фотогр. 
Про урочистості з нагоди 120–річниці від дня народження Шмуеля Агнона та наукову конференцію у Бучацькій центральній 
районній бібліотеці, присвячену життю та творчості письменника. 

 

Музейна справа 
Гонта, Н. Відзначено музейних працівників [Текст] / Н. Гонта // Вільне життя. – 2008. – 11 лип. – С. 1.  

Український центр розвитку музейної справи разом із Міжнародним благодійним фондом «Україна — 3000» підбив підсумки 
та нагородив переможців четвертої програми підтримки музейних працвників. Серед нагороджених є працівники 
Тернопільщини. 

 
Густенко, О. Преміювали музейників Тернопільщини [Текст] / О. Густенко // Тернопіль вечірній. – 2008. 

– 30 лип.–5 серп. – С. 2. 
Серед переможців IV Програми підтримки музейних працівників є чотири представники Тернопільщини. 

 
Мороз, В. Серед ночі — на екскурсію до музею [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. – 2008. – 2 лип. – С. 2.  

Проводити нічні екскурсії музеями Тернополя пропонує заступник Л. Бицюра. 
 

Музейна справа облік любить [Текст] // Урядовий кур’єр. – 2008. – 21 серп. – С.5 ; фотогр. 
Міністр культури і туризму України Василь Вовкун про об’єкти культури та туризму, що постраждали від стихійного лиха. Є 
дані по Тернопільській області. 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 
Бобрівець, М. «Сигла» здійснила мрію поета–машиніста [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя. – 2008. – 

29 серп. – С.5. – (Репрезентації).  
В обласному краєзнавчому музеї відбулася репрезентація збірки вибраних творів Я. Сачка «Сигла». 



 

Брик, А. «Чи важко фотографувати вокзали?» [Текст] / А. Брик // Свобода. – 2008. – 19 верес. – С.8; 
фотогр. – (Ах, вернісаж…). 
В обласному краєзнавчому музеї презентували виставку світлин тернопільських майстрів. 
 

Василів, О. Коли промовляє історія [Текст] / О. Василів // Свобода. – 2008. – 11 лип. – С. 8 ; фотогр. 
Про Тернопільський обласний краєзнавчий музей розповідає його директор Степан Костюк.  
 

Заморська, Л. Виставка, котра змушує замислитись [Текст] : Мертві дерева і хімічні відходи — в 
об’єктиві фотокамери / Л. Заморська // 20 хвилин. – 2008. – 3 верес. – С.14. 
Екологічна виставка фотокартин «Змінимо таке обличчя рідної землі» до кінця вересня діятиме в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Заморська, Л. Відгомін Олімпіади [Текст] : у краєзнавчому музеї діє виставка, присвячена спорту / Л. 
Заморська // 20 хвилин. – 2008. – 14 трав. – С.14. 
 

Заморська, Л. Експозиція  з особливою аурою[Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. – 2008. – 15 серп. –  
С.14; фотогр. 
У виставковій залі обласного краєзнавчого музею діє виставка відреставрованих ікон XVII – XX  століття під назвою «Аура  духовності». 
 

Заморська, Л. Львів’янка привозить нові експонати [Текст] : Ганна Гаврилюк дарує музею речі родини 
Лучаківських / Л. Заморська // 20 хвилин. – 2008. – 4 верес. – С.14. 
Львів’янка Г. Гаврилюк передала на зберігання до Тернопільського обласного краєзнавчого музею нові експонати, пов’язані з 
життям родини Лучаківських. 
 

Костишин, Л. Головне — українська державність [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. – 2008. – 10 
лип. – С. 11. 
У відділі новітньої історії обласного краєзнавчого музею відкрито книжково–документальну виставку «Мета боротьби — 
Українська держава». 
 

Костишин, Л. Промовиста поезія світлин [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. –  2008. – 25 верес. –  
С.7. – (Вернісаж). 
Понад 150 робіт вісімнадцяти авторів експонується в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї на виставці художньої 
фотографії членів обласної організації Національної спілки фотохудожників України. 
 

Костюк, С. Витязю красного слова [Текст] / С. Костюк // Вільне життя. – 2008. – 8 лип. – С. 6.  
Науковці Тернопільського обласного краєзнавчого музею облаштували тематичну виставку фондових матеріалів «Пам’яті 
Романа Андріяшика» (09.05.1933 – 02.10.2000), письменника, педагога і патріота, уродженця Тернопільщини. 
 

Костюк, С. Козацькій минувшині [Текст] / С. Костюк // Вільне життя. – 2008. – 29 серп. – С.5. – (Вісті з 
музею). 
У відділі стародавньої історії обласного краєзнавчого музею експонується тематична експрес–виставка «Козацька слава не 
вмре, не загине».  
 

Костюк, С. Олімпійська виставка [Текст] / С. Костюк // Вільне життя. – 2008. – 29 серп. – С.5. – (Вісті з 
музею). 
До Олімпіади–2008 науковці обласного краєзнавчого музею підготували тематичну виставку фондових матеріалів «Руху 
олімпійського традиції». 
 

Костюк, С. Післяслово до події [Текст] / С. Костюк. // Свобода. – 2008. – 4 лип. – С. 8.  
Степан Костюк, директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею, розповідає про виставку–лабораторію народних 
ремесел, яка особливо вразила дітей та підлітків. Організував її Тернопільський обласний методичний центр народної 
творчості. 
 

Матола, В. Збережені ікони [Текст] / В. Матола // Експрес. – 2008. – 21–28 серп. – С.4. 
Про виставку «Аура духовності», що експонується в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. 
 

Мусієнко, Н. Дещо з її музейних скарбів [Текст] / М. Мусієнко // Вільне життя. – 2008. – 8 лип. – С. 5. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилась виставка під назвою «Берегиня музейних скарбів», присвячена 
120–річчю від дня народження видатної майстрині та багаторічної працівниці музею Стефанії Садовській. 
 

Ониськів, М. Три новини [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. – 2008. – 22 серп. – С.1. 
Про сантехнічний ремонт та ілюстративно–документальну виставку «Край козацький – Тернопілля: співробітництво 
регіонів» у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.  
 

Попович, Ж. … І дивляться лики святих [Текст] / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. – 2008. – 23–29 лип. 
– С. 8 ; фотогр. 
Традиційна виставка ікон та картин біблійної тематики відкрилась в обласному краєзнавчому музеї. До 1020–річчя хрещення 
Київської Русі. 
 

Салко, М. На честь ігор / М. Салко // Вільне життя. – 2008. – !5 серп. – С.7. 
 В обласному краєзнавчому музеї на час Олімпіади – 2008 у Пекіні відкрилась виставка «Руху олімпійського традиції»  
 



 

Чаплінський, В. Вийшла «Сигла» Ярослава Сачка [Текст] / В. Чаплінський // Місто. – 2008. – 20 серп. –  
С.6; фотогр. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулась презентація збірки вибраних творів Я.Сачка  «Сигла». 
 

Чуйко, О. Книгу поета Ярослава Сачка презентуватимуть посмертно [Текст] / О. Чуйко // 20 хвилин. – 
2008. – 13 серп. – С.14. 
Презентація книги «Сигла» тернопільського поета Я. Сачка відбудеться 16 серпня в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Чуйко, О. Поети живуть вічно [Текст] : презентували посмертно книгу вибраних поезій Я.Сачка / О. 
Чуйко // 20 хвилин. – 2008. – 19 серп. – С.14. 
Вечір пам’яті й репрезентація книги Я.Сачка «Сигла» відбулись в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Акція «Мистецький передзвін ремесел Тернопілля» 
Андріїшин, С. Відчути себе майстром [Текст] / С. Андріїшин // Вільне життя – 2008. – 3 лип. – С. 7. 

Унікальну можливість спробувати свої сили в багатьох видах декоративно–ужиткового мистецтва подарували всім, хто 
бажав, знані майстри під час акції «Мистецький передзвін ремесел Тернопілля». 
 

Нога, І. Мистецький передзвін ремесел [Текст] / І. Нога // Свобода. – 2008. – 27 черв. – С. 8 ; фотогр. 
Управління культури облдержадміністрації, обласний методичний центр народної творчості обласний краєзнавчий музей — 
вперше в Тернополі за роки незалежності провели імпровізовану мистецьку лабораторію, де імениті майстри народних 
ремесел привідкрили таємниці своєї справи. 
 

Онисько, І. Хлопці вишивали автомобілі [Текст] : дехто з дорослих не пропускав жодного дня творчої 
лабораторії / І. Онисько // 20 хвилин. – 2008. – 2 лип. –  С. 8.   
Навчитись ліпити з глини, вишивати, розписувати писанки тощо мали змогу тернополяни на творчій лабораторії 
«Мистецький передзвін ремесел» в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Тернопільський обласний художній музей 
Ваврик, О. З любов’ю до рідної землі [Текст] / О. Ваврик // Вільне життя. – 2008. – 11 лип. – С. 6 ; фотогр. 

Про виставку обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України в обласному художньому 
музеї. 

 
Воробйов, В. Архітектор з пензлем [Текст] / В. Воробйов // 20 хвилин. – 2008. – 21 лип. – С. 14 ; фотогр. 

Персональна виставка творчих робіт тернопільського архітектора і художника Станіслава Калашника відкрита для огляду в 
обласному художньому музеї. 

 
Воробйов, В. «І в простому сюжеті може бути велика ідея» [Текст] / В. Воробйов // 20 хвилин. – 2008. – 

7 серп. – С. 14.  
Про виставку лляних картин Олексія Бандури в картинній галереї та виставку робіт Станіслава Калашника в обласному 
художньому музеї. 
 

Воробйов, В. Книга як данина рідному краю [Текст] : Ігор Дуда презентував свою двадцять п’яту книгу / 
В. Воробйов // 20 хвилин. – 2008. – 16 верес. – С.14. 
Директор обласного художнього музею І. Дуда презентував книгу зібраних ним лемківських приповідок «Спомниш моє 
слово». 
 

Заморська, Л. Картини …на воді [Текст] : у художньому музеї діє виставка «Живопис» Михайла 
Яремківа / Л. Заморська // 20 хвилин. – 2008. – 26 верес. – С.14; фотогр. 
 

Заморська, Л. У художньому музеї — виставка ікон [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. – 2008. – 9 лип. 
– С. 14 ; фотогр. 
Експозиція творів сакрального мистецтва, присвячена 1020–річчю хрещення України – Руси, представлена в обласному 
художньому музеї. 
 

Кузишин І. Шанс на визнання [Текст] / І. Кузишин // Свобода. – 2008. – 18 лип. – С. 8 ; фотогр. – 
(Післямова до події). 
Цьогоріч в обласному художньому музеї  уже вчетверте відбулася обласна мистецька виставка–конкурс робіт художників–
аматорів на здобуття премії імені Ярослава Музики. 
 

Матола, В. До Дня міста [Текст] / В. Матола // Експрес. – 2008. – 28 серп.–4 верес. – Тернопільські 
новини. – С.4. – (Фотофакт). 
Картина «Тернопіль восени» Дмитра Шайноги експонується в обласному художньому музеї до Дня міста. 
 

Матола, В. «Картини — це моя душа…» [Текст] / В. Матола // Експрес. – 22–23 лип. – Регіональні 
новини. – С. 4 ; фотогр. 
Із нагоди 60–річчя від дня народження тернопільський архітектор Станіслав Калашник організував другу регіональну 
виставку. 
 

Мистецтво як ліки [Текст] : доки Анжеліка Рудницька знову прикута до ліжка, у Тернополі відкрилась 
виставка її робіт // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 10–16 верес. – С. 8. 
Про виставку Анжеліки Рудницької в обласному художньому музеї. 



 

Садовська, Г. Калашники [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. – 2008. – 31 лип. – С. 6 ; фотогр. – 
(Ювілеї). 
Про ювілейну виставку Станіслава Калашника  в обласному художньому музеї та штрихи до його творчого портрета. 
 

Світло його картин [Текст] : у художньому музеї виставка робіт Станіслава Калашника — архітектора, 
художника, ювіляра… // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 30 лип. – С. 6 ; фотогр. 
У виставковій залі обласного художнього музею відкрилася персональна виставка відомого тернопільського художника та 
архітектора Станіслава Калашника. До 60–річчя від дня народження. 
 

Сергієнко, Г. Архітектор, художник, ювіляр [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. – 2008. – 25 лип. – С. 8 : 
(У виставковій залі). 
У переддень 60–ліття Станіслав Калашник, відомий тернопільський художник, архітектор зібрав друзів і колег на відкриття 
виставки в обласному художньому музеї. 
 

Сергієнко, Г. Світло його полотен [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. – 2008. – 11 лип. – С. 8 ; фотогр. 
Про ювілейну виставку художника Миколи Мельника в обласному художньому музеї. 
 

Сирник, І. Бурштинові подушки [Текст]  / І. Сирник // Експрес. – 2008. – 11–18 верес. – Тернопільські 
новини. – С.4. 
70 вишитих картин та подушок–думок Анжеліки Рудницької можна оглянути в обласному художньому музеї. 
 

Чуйко, О. Запрошують до «Українського всесвіту» [Текст] : у художньому музеї — виставка творів 
Анжеліки Рудницької / О. Чуйко // 20 хвилин. – 2008. – 2 верес. – С.14. 
 

Янович, А. За картиною Рєпіна в музеї питають рідко [Текст] / А. Янович // 20 хвилин. – 2008. – 21 лип. – С. 4. 
Викрадену минулоріч із художнього музею картину «Український пейзаж» досі не повернули на місце. Вона буде у 
правоохоронців до кінця ведення кримінальної справи. 
 

Інші музеї 
В. Г. Сільський музей [Текст] / В. Г. // Експрес. – 2008. – 11–18 верес. – Тернопільські новини. – С.4.  

У с. Глібові Гусятинського району створюють історико–краєзнавчий музей. 
 

Заморська, Л. Відкрили меморіальну кімнату Бориса Харчука [Текст] : експозицію розмістили у замку 
князів Вишнівецьких / Л. Заморська // 20 хвилин. – 2008. – 19 верес. – С.14; фотогр. 
 

Заморська, Л. Відкрили музей Ігоря Ґерети [Текст] : в експозиційних залах діятимуть дві виставки / Л. 
Заморська // 20 хвилин. – 2008. – 27 верес. – С.14. 
Музей розмістився за адресою: Медова, 6. 
 

Крочак, І. Борис Харчук повертається [Текст] : у Вишнівці відкрили меморіальну кімнату відомого 
письменника / І. Крочак // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 17–23 верес. – С.15. 
 

Мороз, В. Де геній брав натхнення [Текст] : жити у Кременці Юліушу Словацькому завадила смерть 
батьків / В. Мороз // 20 хвилин. –  2008. – 26 верес. – С.12 ; фотогр. 
Про музей Ю. Словацького у Кременці. 
 

Ониськів, М. Новосілля для Бориса Харчука [Текст] ; фотогррепортаж з Вишнівця / М. Ониськів // 
Вільне життя. – 2008. – 19 верес. – С.6. – (Приємна новина). 
У Вишнівецькому палаці відкрили меморіальну кімнату письменника Бориса Харчука. 
 

Синюк, С. У місті над Іквою — тиждень високого мистецтва [Текст] / С. Синюк // Свобода. – 2008. – 
29 серп. – С.8 ; фотогр. – (Діалог культур). 
Про урочини з нагоди річниці від дня народження Юліуша Словацького в Кременецькому музеї поета. 
 

Сирник, І. Вишиванка до свята [Текст] : директор обласного музею щороку до Дня Незалежності 
вишиває сорочку // Експрес. – 2008. – 19–20 серп. – С.17; фотогр. 
Сьогодні в колекції Остапа Черемшинського, керівника музею ім. В. Гнатюка, що на Тернопільщині, шістнадцять вишиванок. 
Усі вони зберігаються у фондах музею. 
 

Шмига, Я. Перша виставка. Перший успіх! [Текст] / Я. Шмига // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 3–
9 верес. – С.5. 
Про виставку молодого бучацького художника Тараса Паляниці в районному краєзнавчому музеї. 

 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка 

В’ячеслав Хім’як: «Театру я віддав усе» [Текст] // Нова ера. – 2008. – 20–26 серп. – С.9. 
Про актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка, народного артиста 
України В. Хім’яка. 
 



 

Гнатюк, В. Конфлікт у Тернопільському драматичному театрі [Текст] / В. Гнатюк // Місто. – 2008. – 
17 верес. – С.5; фотогр. 
Про ситуацію, що склалась у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. 
Т. Г. Шевченка. 
 

Громаді потрібен «Мазепа» [Текст] : звернення до голови облради // RIA плюс. – 2008. – 30 лип. – С. 5 ; 
фотогр. 
Звернення з приводу внесення в репертуарний план Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка на 2008–2009 рр. вистави «Мазепа: анатомія зради» письменника Б. Мельничука. 
 

Гудима, О. Останній лицар провінційної сцени [Текст] / О. Гудима // Нова Тернопільська газета. – 2008. 
– 10–16 верес. – С. 9. 
Про актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 
В’ячеслава Кирилова. 
 

Демчишин, І. Сучасна трагедія [Текст] / І. Демчишин // RIA плюс. – 2008. – 30 лип. – С. 5. 
Точка зору на постановку в нашому місті вистави «Мазепа». 
 

«Доки будуть такі чиновники, «Мазепа» «не світить» [Текст] : відгуки з сайту // RIA плюс. – 2008. – 
30 лип. – С. 5 ; фотогр. 
Різні думки про інсценізацію «Мазепи» Б. Мельничука на тернопільській сцені. 
 

Дудка, А. Борис Репка свої голосом завдячує Чернилівському джерелу [Текст] / А. Дудка // Нова ера. – 
2008. – 10–16 верес. – С. 9 ; фотогр. 
Про актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, заслуженого 
артиста України Бориса Репку.  
 

Квітка, О. Олег Мосійчук: «Кожна моя нова вистава – це нове життя» [Текст] / О. Квітка // Нова ера. –  
2008. – 24–30 верес. – С.9; фотогр. 
Про талановитого актора., режисера Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка О. Мосійчука. 
 

Климчук, Г. У драмтеатрі кадрова війна? [Текст] // Номер один. – 2008. – 17 верес. – С.5; фотогр. 
Про ситуацію в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка розповідає 
в. о. директора Ігор Сачко. 
 

Лиховський, І. Сестра його натхнення [Текст] : до 70–річчя народного артиста України Євгена 
Корницького [диригента Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка] / І. Лиховський // 20 хвилин. –  2008. – 17 верес. –  С.6. 
 

Май, В. Театральну сцену можуть заблокувати [Текст] : частина – «за» Ігоря Сачка, інші, протестуючи, 
погрожують зірвати прем’єру, якою мали відкрити сезон / В. Май // RIA–плюс. – 2008. – 17 верес. –  С.6. 
Доки  проблему із призначенням нового керівника не вирішать, під загрозою – відкриття сезону і традиційна прем’єра. Такий 
поворот отримав конфлікт у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Мороз, В. На знак протесту — зрив прем’єри [Текст] : Із зміною керівника театру один з режисерів 
погрожує блокувати сцену / В. Мороз // 20 хвилин. – 2008. – 12 верес. – С.1, 5. 
Припинив репетиції з акторами над прем’єрною виставою «Поминальна молитва» режисер облдрамтеатру О. Мосійчук. У 
такий спосіб він протестує проти призначення виконуючого обов’язків директора театру Ігоря Сачка. 
 

Папуша, І. Ромео і Джульєтта… одружилися [Текст] / І. Папуша // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 
30 лип. – С. 5 ; фотогр. 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка з’явилася ще одна 
театральна сім’я. Максима Поповича та Тетяну Панькевич поєднала Муза. 
 

Сагаль, О. Несценічні пристрасті у «драмтеатрі» [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. – 
2008. – 17–23 верес. –  С.6. 
Своїми думками з проводу ситуації у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка діляться в. о. директора І. Сачко, режисер–постановник О. Мосійчук, начальник управління культури 
облдержадміністрації Г. Шергей, голова Тернопільської ОДА Ю. Чижмарь. 
 

Сачко, І. Ігор Сачко: «Хочу, щоб театр залишився поза грою» [Текст] : конфлікт в академічному театрі 
розв’язала влада : [інтерв’ю з в. о. директора Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка І. Сачком] / розм. З. Романів // Номер дин. – 2008. – 24 верес. –  С.7. 
 

Собуцька, В. Аристократ духу [Казимир Сікорський, головний художник Тернопільського академічного 
оласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка] [Текст] / В. Собуцька // Свобода. – 2008. – 
26 верес. – С.8. 
 
 



 

Сута, І. Двоє режисерів уже готові взятися за «Мазепу» [Текст] / І. Сута // RIA плюс. – 2008. – 6 серп. – С. 5. 
Про події, які розвиваються навколо постановки драми Б. Мельничука «Мазепа» у нашому театрі. 
 

Цебрій, Є. «Мазепа» — без грошей і режисера [Текст] / Є. Цебрій // RIA полюс. – 2008. – 9 лип. – С. 7 ; фотогр. 
Тернопільський драматург Богдан Мельничук не може зрозуміти, чого його п’єсу «Мазепа» не ставить наш театр? Адже її 
поставили інші театри України, а Тернопіль досі не бачив. 
 

Шергей, Г. Питання про кошти мають вирішити депутати [Текст] / Г. Шергей // RIA плюс. – 2008. – 
9 лип. – С. 7. 
Коментар начальника управління культури облдержадміністрації щодо виділення коштів на постановку драми 
тернопільського драматурга Богдана Мельничука «Мазепа». 
 

Штокало, В. «Куди ж діваються кошти платників податків?» [Текст] / В. Штокало // RІА плюс.  – 2008. – 
30 лип. – С. 5.  
Особиста думка і претензії до керівників влади щодо інсценізації «Мазепи» Б. Мельничука на першій сцені нашого краю. 
 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Мусієнко, Н. Фотодокументальний світ Юліана Кройтора [Текст] / Н. Мусієнко // Вільне життя. – 2008. 

– 8 лип. – С. 6.  
У Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки відбулась репрезентація книги тернополянина Юліана 
Кройтора «Понад півстоліття у культурі Тернопілля». 
 

Олекса, В. Прем’єра під завісу [Текст] / В. Олекса // Свобода. – 2008. – 25 лип. – С. 8. – (Літній антракт). 
27 липня відбулося урочисте закриття 28–го сезону в Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. 
 

Олекса, В. У ляльковому — закриття сезону [Текст] / В. Олекса // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 
23–29 лип. – С. 5. 
Про особливості цьогорічного сезону розповідає головний режисер театру Володимир Лісовий. 
 

Олекса, В. У театрі актора і ляльки — закриття сезону [Текст] / В. Олекса // Місто. – 2008. – 23 лип. – С. 6. 
 

Олекса, О. У ляльковому — відкриття сезону [Текст] / О. Олекса // 20 хвилин. – 2008. – 11 верес. – С. 14. 
14 вересня в Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки відбудеться відкриття 29–го сезону. 
 

Олекса, О. У ляльковому — відкриття сезону [Текст] / О. Олекса // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 
10–16 верес. – С. 5. 
14 вересня в Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки відбудеться відкриття 29–го сезону. 
 

Патріарх культури Тернопілля [Текст] // Свобода. – 2008. – 4 лип. – С. 6 ; фотогр. – (Презентації). 
Обговорення презентованої книги громадського і культурного діяча, публіциста, заслуженого працівника культури України 
Юліана Кройтора «Понад півстоліття у культурі Тернопілля» відбулося в Тернопільському академічному театрі актора і ляльки. 
 

Приступа, І. Закриє сезон Левеня, а Жаба відкриє новий восени [Текст] / І. Приступа // RIA плюс. – 
2008. – 23 лип. – С. 17 ; фотогр. 
Закриваючи театральний сезон 27 липня, Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки гратиме з глядачами в 
ігри, а також роздаватиме їм призи. 
 

Приступа, І. «Царівна–жаба» дарувала сюрпризи [Текст] : цього сезону на малят чекають ще три 
прем’єри. Дві про героїв України, третя – казка про здійснення бажань / І. Приступа  // RIA–плюс. – 2008. – 
17 верес. –  С.15; фотогр. 
У Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки розпочався 29–й театральний сезон. 
 

Аматорські театри 
Костишин, Л. У Тернополі народився новий театр [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. – 2008. – 

18 лип. – С. 6 ; фотогр. – (Репрезентації). 
Музичну казку Антоніо Спадавеккіа «Попелюшка» репрезентував новостворений театр–студія «Сузір’я». Художній керівник 
і режисер–постановник — Орест Савка. 
 

Левицька, Л. Опівночі в лісі грали студенти виставу [Текст] / Л. Левицька // Голос України. – 2008. – 
15 лип. – С. 9. 
Студентський театр «Пілігрим» Кременецького гуманітарно–педагогічного інституту грає «У неділю рано зілля копала…» за 
О. Кобилянською у лісі біля села Бережці вночі. Режисер Василь Скоропляс знову в пошуку. 
 

Ліберний, О. На сцені — улюблена «Попелюшка» [Текст] / О. Ліберний // Свобода. – 2008. – 1 серп. – 
С. 8 ; фотогр. 
Про новостворений театр–студію «Сузір’я». 
 

Ліберний, О. Театр — візитівка Копичинців [Текст] / О. Ліберний // Свобода. – 2008. – 1 серп.  С. 8 ; фотогр. 
Коротка розповідь про найпопулярніший в Україні аматорський Копичинецький театр та його акторів. 
 



 

Шевчук, Н. «Пілігрим» працює просто неба [Текст] : аматорський театр студентів підкорив публіку 
Польщі та Німеччини / Н. Шевчук // Експрес. –2008. – 14–21 серп. – С.4; фотогр. 
Про аматорський експериментальний театр кременецьких студентів–педагогів розповідає його режисер В.Скоропляс. 
 

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Горбунова, Л. «Подільський кручений» від вінничан [Текст] / Л. Горбунова // Свобода. – 2008. – 4 лип. – 
С. 8 ; фотогр. 
Чудовий творчий колектив — Державний ансамбль пісні і танцю «Поділля» Вінницької обласної філармонії нещодавно 
гостинно приймали в обласній філармонії. 
 

Густенко,О. У філармонії – п’ять ювілеїв [Текст] / О. Густенко // Тернопіль вечірній. – 2008. – 25–
30 верес. –  С.14. 
2 жовтня Тернопільська обласна філармонія відкриває свій 70–й концертний сезон. 
 

Заморська, Л. Філармонія і драматичний театр пішли «на канікули» [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. 
– 2008. – 2 лип. – С. 4. 
Днями закрили концертну і театральну сцени в обласній філармонії та академічному обласному  українському драматичному 
театрі ім. Т. Г. Шевченка. Творчі колективи пішли у відпустку. 
 

Лемішка, Я. Ярослав Лемішка: «Жодного дня на чужині я не засинав і не прокидався без думки, що 
повинен повернутися додому» [Текст] : [інтерв’ю] / розм. О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 9–15 
лип. – С. 5 ; фотогр. 
Про завершення чергового, 69–го, концертного сезону розповідає директор обласної філармонії Ярослав Лемішка. 
 

Мороз, В. «Думок про пісню не полишав ніколи» [Текст] : 20 хвилин гортає сімейний альбом Наталії та 
Ярослава Лемішок / В. Мороз // 20 хвилин. – 2008. – 24 лип. – С. 8 ; фотогр. 
Творчий портрет директора обласної філармонії, заслуженого артиста України Ярослава Лемішки. 
 

Мороз, В. Сорок тернополян повернулось із Сербії [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. – 2008. – 10 лип. – С. 5. 
На фестивалі української культури у Сербії виступили тернопільські колективи «Надзбручанка» та «Візерунок» з обласної 
філармонії. 
 

Онисько, І. Сезон у філармонії відкривають у театрі [Текст] : на ремонт філармонії облрада виділила 
півмільйона гривень. Цих коштів замало / І. Онисько // 20 хвилин. – 2008.  – 13 верес. – С.2; фотогр.  
 

Садовська, Г. «Родзинки» нового сезону [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. – 2008. – 25 верес. –  С.5. 
– (Наші гості). 
Концертом для скрипки з оркестром Л.–В. Бетховена у виконанні симфонічного оркестру 2 жовтня відкриє новий концертний 
сезон Тернопільська обласна філармонія. 
 

Собуцька, В. І полохливими рядками на трави музика лягла [Текст] / В. Собуцька // Вільне життя. – 
2008. – 26 верес. – С.8. – (Філармонія відкриває сезон). 
Про плани на новий концертний сезон розповідає директор Тернопільської обласної філармонії Я. Лемішка. 
 

Фестиваль до Сербії доведе [Текст] // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 16–22 лип. – С. 5 ; фотогр. 
На цьогорічному п’ятому фестивалі української культури «Калина» у Сербії честь представляти нашу країну випала 
танцювальному колективу «Надзбручанка» та фольклорному гурту «Веселі галичани» Тернопільської обласної філармонії. 
 

Шевчук, І. Звідкіля їде весілля? [Текст] : ансамбль Тернопільської обласної філармонії відтворює 
українське весілля за кордоном і має свою «маршрутку» / І. Шевчук // Експрес. – 2008. – 11–18 верес. – 
Тернопільські новини. – С.4. 
Про фольклорний гурт «Веселі галичани». 
 

Шот, М. Свято українського єднання [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. – 2008. – 2 серп. – С. 9 фотогр. 
Танцювальний ансамбль «Надзбручанка»  та фольклорний гурт «Веселі галичани» Тернопільської обласної філармонії 
представляли нашу країну на п’ятому фестивалі української культури «Калина», який відбувся в м. Кула (Сербія). 
 

Шот, М. Українська «Калина» в сербській стороні [Текст] / М. Шот // Вільне життя. – 2008. – 25 лип. – 
С. 6 ; фотогр. 
Про п’ятий фестиваль української культури «Калина» у Сербії та участь у ньому молодіжного танцювального ансамблю 
«Надзбручанка» і фольклорного гурту «Веселі галичани» з Тернопільської обласної філармонії. 
 

Інші концерти 
Бабич, Р. Із акробатів у диригенти [Текст] : один із «Сотні кращих музикантів світу» Ростислав Бабич в 

юності вибирав між спортом і баяном  : [інтерв’ю] / розмову вела Ж.Попович // Тернопіль вечірній. – 2008. – 
28 серп.–2 верес. – С.10. 
 



 

Воробйов, В. Тернопільський музичний фенікс відроджується [Текст] : гурт «Ті, що падають вгору» 
знову повертається до концертної діяльності  / В. Воробйов // 20 хвилин. – 2008. – С. 14.  
Благодійний концерт тернопільського колективу «Ті, що падають вгору» відбудеться 27 червня у ТРЦ «Подоляни». 
 

Герасимів, З. Київський метр Ростислав Бабич та Муніципальний оркестр виступлять на одній 
сцені [Текст] / З. Герасимів // Номер один. – 2008. – 13 серп. – С.4. 
Про відкриття 18–го концертного сезону Муніципального галицького камерного оркестру. 
 

Садовська, Г. «Коли до пульта йде маестро Бабич» [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. – 2008. – 
28 серп. – С.5. 
Про концерт–зустріч із народним артистом України, лауреатом Державної премії України Р.Бабичем. 
 

Садовська, Г. Урок музики від Которовича [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. – 2008.  – 25 верес. – С.5.  
У Тернополі знову грали «Київські солісти» зі своїм художнім керівником всесвітньо відомим скрипалем Богданом 
Которовичем. 
 

Собуцька, В. Мелодія любові [Текст]  / В. Собуцька // Свобода. – 2008. – 29 серп. – С.8. – (Спільний проект). 
Можливість насолодитися прекрасною музикою подарувала глядачам творча зустріч із народним артистом України, 
диригентом академічного естрадно–симфонічного оркестру України Ростиславом Бабичем та Муніципальним галицьким 
оркестром. 
 

Клубна справа, кіно 
Шкула, А. Кінотеатр «Перемога» — на межі [Текст] : Через 40 тисяч боргу прокатникам ті 

відмовляються надавати фільми для трансляції / А. Шкула // 20 хвилин. — 2008. – 6 верес. — С. 5 ; фотогр. 
Про проблеми тернопільського кінотеатру «Перемога». 
 

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

Рудзінський, М. На щасливу дорогу [Текст] / М. Рудзінський // Вільне життя. – 2008. – 21 серп. – С.11 ; 
фотогр. 
З нагоди 50–річчя Тернопільському музичному училищу ім. С. Крушельницької ОДА та облрада виділили кошти на 
придбання автобуса. 
 

Інші навчальні заклади 
Дудка, А. Підгайці — колиска українських традицій [Текст] / А. Дудка // Нова ера. – 2008. – 30 лип.–

5 серп. – С. 8. 
Про роботу та творчі досягнення Підгаєцької районної державної школи народних ремесел, яку очолює Богдан Карпій. 
 

Лінчевська, С. «Тернополяночка» повернулася з перемогою [Текст] / С. Лінчевська // Місто. – 2008. – 
2 лип. – С. 6 ; фотогр. 
Переможцем огляду–конкурсу народного танцю «Свитазівські приступи», що на Львівщині, став танцювальний колектив 
«Тернополяночка» Тернопільської обласної профспілкової школи мистецтв. 
 

Виставки, пленери 
Бурма, В. Як В’ячеслав Костюков Лондон підкорював [Текст] / В. Бурма // Вільне життя. – 2008. – 

24 лип. – С. 7 ; фотогр. 
Тернопільський фотохудожник В’ячеслав Костюков представив на виставці 117 фотографій, які високо були оцінені 
британцями. 
 

Ваврик, Н. «Стверджуючи життя» у «Потоці Ірви» [Текст] / Н. Ваврик // Нова ера. – 2008. – 27 серп.–
2 верес. – С.6.  
Цьогоріч у Кременецькому будинку творчості «потік Ірва» пройшов V Всеукраїнський скульптурний пленер під назвою 
«Стверджуючи життя». 
 

Воробйов, В. Сузір’я тернопільських графіків [Текст] / В. Воробйов // 20 хвилин. – 2008. – 14 лип. – 
С. 14 ; фотогр. 
Нова виставка графіки і скульптури тернопільських митців відкрита для огляду в картинній галереї. На експозиції 
представлено понад сімдесят робіт дванадцяти різних авторів. 
 

Дишкалюк, О. Його називали галицьким Сковородою [Текст] / О. Дишкалюк, О. Ліберний // Свобода. – 
2008. – 26 верес. – С.5. 
Виставку з нагоди 70–річчя від дня народження І.Ґерети відкрили в ДАТО. 
 

Кушинська, І. «У краси немає сором’язливості…» [Текст] / І. Кушинська // Високий замок. – 2008. – 
2 серп. – С. 13 ; фотогр. 
Виставка робіт В’ячеслвав Костюкова у Лондоні викликала шквал емоцій як у емігрантів — наших співвітчизників, так і в 
місцевих відвідувачів. 
 



 

Мороз, В. Мистецька товариська виставка [Текст] / В. Мороз // Місто. – 2008. – 6–12 серп. – С. 2 ; 
фотогр. 
Чотири митці об’єднали свої роботи у виставці «Зустріч друзів», відкриття якої відбулося 2 серпня у Тернопільській 
картинній галереї. 
 

Мистецьке побратимство [Текст] : гобелени, скульптури, кераміку, живопис чотирьох митців 
представлено у художній галереї // Свобода. – 2008. – 8 серп. – С. 9. – (Вернісаж). 
 

Нечай, В. Мистецька перемога тернополянина у Костяні [Текст] / В. Нечай // Нова ера. – 2008. – 17–
23 верес. –  С.6. 
Тернопільський художник М. Пазізін взяв участь у Міжнародному художньому пленері в м. Костяні (Польща). 
 

Садовська, Г. І жаль, і смуток, і погляд у безмежність [Текст] // Вільне життя. – 2008. – 11 верес. — С. 5 ; 
фотогр. – (Вернісаж, та не наш). 
В Івано–Франківську відкрилася персональна виставка нашого видатного земляка, почесного громадянина 
Тернополя художника Івана Марчука. 
 

Сергієнко, Г. «Гербарій» у рамці [Текст] : картини Зої Кульчицької — з трав / Г. Сергієнко // Свобода. – 
2008. – 8 серп. – С. 8 ; фотогр. – (Нетрадиційне мистецтво). 
 

У архіві відкрито виставку, присвячену Збору ОУН [Текст] // Нова ера. – 2008. – 20–26 серп. – С.6. 
 

Фарина, І. Мекка для митців [Текст] / І. Фарина // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 23–29 лип. – С. 5 ; фотогр. 
У приватному будинку творчості «Потік Ірви»  завершився архітектурний пленер. 
 

Цебрій, Є. Лондонські дівчата просилися у моделі [Текст] / Є. Цебрій // 20 хвилин. – 2008. – 3 лип. – 
С. 1, 2 ; фотогр. 
117 фото представив нещодавно на виставці у Лондоні тернопільський фотохудожник В’ячеслав Костюков. 
 

Юхим, О. Творча повінь «Потоку Ірви» [Текст] / О. Юхим // Свобода. – 2008. – 8 серп. – С. 8. – (У 
мистецькій робітні). 
Поет–пісняр Олександр Смик провів живописний пленер «Кременець — патріархальний». 
 

Фестивалі, конкурси 
Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» 
Береза, В. Цвіте вишиванка [Текст] /  В.Береза  // Шлях перемоги. – 2008. – 13 серп.  –  С.6; фотогр. 

Інформація про проведення ІІ Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма й запрошення до участі в ньому. 
 

Брик, А. Вишиванка — то дарунок вашому народові від Бога [Текст] / А. Брик // Свобода. – 2008. – 3 верес. – С. 14.  
На фестиваль «Цвіт вишиванки» у Тернополі національне вбрання цьогоріч одягнули 3542 чоловіка. 
 

Попович, Ж. Вишивана веселка «Співочого поля» [Текст] : Етнофестиваль комерціалізується. На жаль / 
Ж. Попович // Тернопіль вечірній. – 2008. – 3–9 верес. –  С.8 ; фотогр. – (Етнофест). 
70 майстрів вишивки з усієї України приїхали цьогоріч на ІІ Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки». 
 

Романів, З Другий всеукраїнський вишиваний фестиваль вдався [Текст] / З. Романів // Місто. – 2008. – 3 верес. – 
С.14 ; фотогр. 
Про ІІ Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» у Тернополі. 
 

Сагаль, О. «Вишиванка – поема життя, закодована вічність в узорах» [Текст] : Зустрічаймо вишиваний 
фестиваль! / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 27 серп. – С.8. 
Організатори ІІ Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» розповідають  про 
особливості цьогорічного дійства. 
 

Сагаль, О. І весь Тернопіль у вишиванках… [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 3–9 верес. – С. 5 ; 
фотогр. 
У Тернополі пройшов ІІ Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки». 
 

Сирник, І. Вишиття на всяк смак [Текст] : У Тернополі відбувся вже другий всеукраїнський фестиваль вишиванок / 
І. Сирник // Експрес. – 2008. – 2–3 верес. – Регіональні новини. – С. 1 ; фотогр. 
 

Третяченко, О. І най увесь світ заздрить! [Текст] : А я у вишиванці / О. Третяченко // Вільне життя.  – 
2008.  –  4 верес. –  С.7 ; фотогр. 
Про особливості ІІ Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки». 
 

У Тернополі покажуть «Цвіт вишиванки» [Текст] // Культура і життя. – 2008. – 27 серп. – С.1. 
ІІ Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та одягу «Цвіт вишиванки» відбудеться 30–31 серпня в Тернополі. 
 



 

Філь, Є. Євген Філь: «Тернопіль стане «Меккою вишиванки»: ІІ Всеукраїнський фестиваль «Цвіт 
вишиванки» замахнувся на … рекорд України! [ інтерв’ю] / розм. О.Сагаль // Нова Тернопільська газета. – 2008. 
– 20–26 серп.  –  С.5. 
Розмова з організатором фестивалю Є.Філем. 
 

Філь, Є.  Цвіт вишиванки[Текст] / Є. Філь // Свобода. – 2008. – 13 серп. –  С.1. 
Хід ІІ Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки». 
 

«Цвіт вишиванки» – візитна картка Тернопілля [Текст] // Номер один. –  2008. – 20 серп. – С.4. 
30–31 серпня на Співочому полі пройде ІІ Всеукраїнський фестиваль національної вишиванки. 
 

«Цвіт вишиванки» збере майстрів з усієї України [Текст]  // Нова ера. – 2008. – 13–19 трав. ––  С.6. 
Про мету та програму проведення ІІ Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки», 
присвяченого Дню незалежності України. 
 

«Цвіт вишиванки» покажуть у Тернополі [Текст]  //  Голос України. – 2008. – 13 серп. –  С.1.  
Коротка інформація про ІІ Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки», який пройде 30–
31 серпня у Тернополі. 
 

Шелест, Л. «Цвіт вишиванки» вдруге зацвіте над Тернопіллям [Текст] / Л. Шелест // Тернопіль вечірній. 
– 2008. – 20–26 серп. –  С.2. 
Про організаторів, програму та учасників цьогорічного фестивалю «Цвіт вишиванки». 
 

Шостак, Н. Тернопіль розквітне вишиванками [Текст] / Н.Шостак // Вільне життя. – 2008. – 21 серп. –  
С. 11. 
Про основні заходи на ІІ Всеукраїнському фестивалі «Цвіт вишиванки». 
 

Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» 
Бідюк, О. «Сумую за тобою, мій лемківський краю...» [Текст] : фестиваль «Дзвони Лемківщини» — 

місце зустрічі родин / О. Бідюк // Високий замок. – 2008. – 5 серп. – С. 1, 3 ; фотогр. 
Про Х Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 
 

Герасимів, З. «Ветаме» на землі лемківській [Текст] / З. Герасимів // Номер один. – 2008. – 6 серп. – С. 7 ; фотогр. 
78 творчих колективів, із яких 25 з інших областей України, приїхали 2–3 серпня в урочище Бичова Монастириського району 
для участі у святковому дійстві. Були також лемки з Польщі, Македонії, Словаччини. 
 

Дзвони Лемківщини : Х Всеукраїнський фестиваль лемківської культури : [фотовернісаж] // Тернопіль 
вечірній. – 2008. – 6–12 серп. – С. 20. 
 

Дзік, О. Монастириська став лемківським Єрусалимом [Текст] / О. Дзік // Газета по–українськи. – 2008. 
– 5 серп. – С. 5 ; фотогр. 
Майже 14 тис. гостей 2–3 серпня побували на Х Всеукраїнському фестивалі лемківської культури «Дзвони Лемківщини», що 
у Монастириську. 
 

Дичко, О. Напередодні десятого, традиційного… [Текст] / О. Дичко // Свобода. – 2008. – 16 лип. – С. 6 ; 
фотогр. – («Лемківська ватра – 2008»). 
2–3 серпня у Монастириськах відбудеться Х Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 
 

Дичко, О. Погасла ватра, щоб запалати знову… [Текст] / О. Дичко // Свобода. – 2008. – 6 серп. – С. 1, 6. 
– (Фестиваль лемків). 
Про відкриття та заходи десятого Всеукраїнського фестивалю «Дзвони Лемківщини» в Монастириськах. 
 

Кіт, Р. «Дзвони Лемківщини» скликають друзів [Текст] / Р. Кіт // Вільне життя. – 2008. – 1 серп. – С. 6.  
Кілька тисяч гостей і 78 творчих колективів з усіх куточків України й закордоння очікуються на Х Всеукраїнському 
фестивалі «Дзвони Лемківщини», що 2–3 серпня відбудеться  у Монастириській. 
 

Кравчук, О. У Монастириську приїдуть лемки–іноземці [Текст] / О. Кравчук // 20 хвилин. – 2008. – 
28 лип. – С. 14 ; фотогр. 
Короткий екскурс в історію лемків, традиції їхньої культури, побуту, а також інформація про цьогорічний десятий 
Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 
 

Лемки — на Тернопільщину, а рокери — в Конотоп [Текст] // День. – 2008. – 1 серп. – С. 2 ; фотогр. 
У місті Монастириськ, де пройде Х Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини», візьмуть участь 
78 творчих колективів, з яких 25 колективів — із різних областей України та передбачається 12 тисяч гостей. 
 

Небесна, І. «Дзвони Лемківщини» запрошують вдесяте [Текст] / І. Небесна // 20 хвилин. – 2008. – 
31 лип. – С. 5.  
Про програму, організаторів та гостей X Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини» розповідає 
начальник управління культури ОДА Григорій Шергей. 
 



 

Новак, Н. Лемки врешті виплакали сонце [Текст] / Н. Новак // 20 хвилин. – 2008. – 4 серп. – С. 6 ; 
фотогр. 
Про організаторів, учасників та програму Х Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 
 

Новак, Н. Лемки бесідували у спеку [Текст] / Н. Новак // RIA плюс. – 2008. – 6 серп. – С. 4 ; фотогр. 
Про хід, учасників Х Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини» та «Містечко майстрів». 
 

Романів, З. «Лемки більше не плакатимуть! Ми відроджуємось!» [Текст] / З. Романів // Місто. –  2008. – 
6 серп. – С.19; фотогр. 
Огляд програми проведення Х Всеукраїнського фестивалю «Дзвони Лемківщини». 
 

Сирник, І. Усі — до ватри [Текст] / І. Сирник // Експрес. – 2008. – 5–6 серп. – С. 10 ; фотогр. 
Подаються відомості про цьогорічний Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» та спогади 
учасників про свої рідні землі, звичаї, культуру. 
 

Скликають лемків скорботні дзвони [Текст] // Нова Тернопільська газета. – 2008.– 30 лип. – С. 6. 
29 липня відбулась прес–конференція начальника управління культури ОДА Григорія Шергея та голови Всеукраїнського 
товариства «Лемківщина» Олександра Венгриновича з нагоди X Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони 
Лемківщини», що уже традиційно пройде у Монастириську. 
 

Теліщук, Г. «Лемківський Єрусалим» відвідало понад сім тисяч осіб [Текст] / Г. Теліщук // Нова 
Тернопільська газета. – 2008. – 6–12 серп. – С. 6 ; фотогр. 
Учасники Х Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини» про свої враження. Концерти у рамках 
фестивалю. 
 

Урбан, О. Фольклорні передзвони [Текст] / О. Урбан // День. – 2008. – 7 серп. – С. 7 ; фотогр. 
Про лемківську культуру, організаторів, учасників Х Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони 
Лемківщини». 
 

Філіпчук, С. Ватра лемківської творчості [Текст] / С. Філіпчук // Урядовий кур’єр. – 2008. – 14 серп. –  
С.8 ; фотогр. 
Про історію лемків, організаторів, програму Х Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини» у 
Монастириськах. 
 

Чорна, Н. «Цне мі ся за тобом, мій Лемківський краю!» [Текст] / Н. Чорна // Вільне життя. – 2008. – 
7 серп. – С. 1, 15 ; фотогр. 
На ювілейний Х Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» зібралося близько 12 тис. людей з 
усіх куточків України та закордоння. Свої таланти репрезентували більше 80 творчих колективів. 
 

Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда» 
Воробйов, В. Два дні Тернопіль співатиме козацькі пісні [Текст] / В. Воробйов // 20 хвилин. – 2008. – 

27 верес. –  С.14. 
Програма VII Всеукраїнського фестивалю–конкурсу козацької пісні «Байда». 
 

Фольклорно–мистецьке свято  «У Борщівському краї цвітуть вишиванки» 
В городе Борщеве на Тернопольщине Катерина Ющенко готовила борщ [Текст] : супруга Президента 

Украины приняла участие в фольклорно–творческом фестивале [«В Борщівському краї цвітуть вишиванки»] // 
Факты. – 2008. – 16 сент. – С.2; фотогр. 

 
Вандзеляк, Г. У Борщівському краї зацвіли вишиванки… [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. – 2008. – 

17 верес. – С.1; фотогр. – (Нашому роду нема переводу).  
Про хід цьогорічного фестивалю «У Борщівському краї цвітуть вишиванки». 
 

Воробйов, В. Борщем частуватимуть усіх [Текст] : в Борщові [в рамках фольклорно–мистецького свята 
«В Борщівському краї цвітуть вишиванки»]пройде третій фестиваль «Борщ їв» / В. Воробйов // 20 хвилин. – 
2008. – 13 верес. –  С.14. 
 

Гродецька, В. А ти борщ їв? [Текст] : на Тернопільщині [у рамках фольклорно–мистецького свята «В 
Борщівському краї цвітуть вишиванки»] відбувся фестиваль борщу, яким смакувала і перша леді держави / 
В. Гродецька // Експрес. – 2008. – 16–17 верес. –  С.10. 
 

Катерина Ющенко скоштувала борщу у Борщові [Текст] // Номер один. – 2008. – 17 верес. – С.3. 
Про хід цьогорічного фестивалю «В Борщівському краї цвітуть вишиванки». 
 

Коверко, Г. Вишиванки розквітнуть у Борщові [Текст] / Г. Коверко // Свобода. – 2008. – 20 серп. – С.6; фотогр. 
Програма фольклорно–мистецького свята «У Борщівському краї цвітуть вишиванки». 
 

Колесник, Н. Українським «енерготоніком» у Борщові пригощала Катерина Ющенко [Текст] / 
Н. Колесник // Нова ера. – 2008. – 17–23 верес. –  С.8; фотогр. – (Фоторепортаж). 
У Борщові пройшли культурно–мистецьке свято «В Борщівському краї цвітуть вишиванки» та фестиваль борщу «Борщ їв». 



 

Лазука, Л. У Борщові з’ їли 600 літрів борщу [Текст] : за смаколик, який приготували учасники гурту 
«Гайдамаки» та Гриць Драпак, гостям фестивалю треба було платити / Л. Лазука // RIA–плюс. – 2008. – 
17 верес. –  С.22; фотогр. 
14 вересня у Борщові відбулись фольклорно–мистецьке свято «В Борщівському краї цвітуть вишиванки» та фестиваль «Борщ їв». 
 

Мадзій, І. І душа в вишиванках розмаю розцвітає в борщівському краї [Текст] / І. Мадзій // Вільне 
життя. – 2008. – 18 верес. –  С.1, 11; фотогр. – (Фестивалі). 
Про особливості цьогорічного фольклорно–мистецького свята «В Борщівському краї цвітуть вишиванки». 
 

Романів, З. Борщ у Борщові варила і Катерина Ющенко [Текст] / З. Романів // Місто. – 2008. – 17 верес. 
–  С.6. 
Про фольклорно–мистецьке свято «В Борщівському краї цвітуть вишиванки» та фестиваль «Борщ їв» у Борщові. 
 

Хоцянівська, А. Усе було джаз [Текст] : у Вінниці закінчився  традиційний міжнародний джазовий 
фестиваль / А. Хоцянівська // Експрес. – 2008. – 16–17 верес. – Регіональні новини. – С.4. 
 

Чуйко, О. Борщів йде на рекорд [Текст] : на свято завітає народний артист Іван Попович  / О. Чуйко // 
20 хвилин. – 2008. – 16 серп. –  С.14. 
Фольклорно–мистецьке свято «У Борщівському краї цвітуть вишиванки» розпочнеться у Борщеві 14 вересня. Цей фестиваль 
відбудеться вже вдруге. 
 

Чуйко, О. На «Цвіті вишиванок» – борщ від Драпака і «Гайдамаків» [Текст] / О. Чуйко // 20 хвилин. – 
2008. – 16 верес. –  С.6. 
Про фольклорно–мистецьке свято «У Борщівському краї цвітуть вишиванки». 
 

Шевчук, Н. А Борщ їв? [Текст] / Н. Шевчук // Експрес. – 2008. – 22–23 серп. – Регіональні новини. – 
С. 4; фотогр.  
Коротке повідомлення про черговий обласний фестиваль «У Борщівському краї цвітуть вишиванки» та його програму. 
 

Як Катерина Ющенко борщ у Борщові варила [Текст] // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 17–
23 верес. –  С.1, 14. 
Про хід фольклорно–мистецького свята «У Борщівському краї цвітуть вишиванки». 
 

Фестиваль регіональної культури «Галицькі фестини» 
Городницька, В. «Галицькі фестини» культивують карпатську ящірку [Текст] / В. Городницька // 

Високий замок. – 2008. – 16 верес. –  С.8. 
Про перший міжнародний мистецький арт–парк «Галицькі фестини», який відбувся у Звенигороді на Львівщині за ініціативи 
Львівської, Івано–Франківської й Тернопільської областей. 
 

Матвіїв, Л. Арт–парк «Галицькі фестини» руйнує стереотип фестивального життя [Текст] / Л. Матвіїв // 
Вільне життя. – 2008. – 12 верес. – С. 6. 
13–14 вересня в с. Звенигороді, що на Львівщині, за підтримки Львівської, Івано–Франківської й Тернопільської областей 
відбудеться фестиваль регіональної культури «Галицькі фестини». 
 

Інші фестивалі та конкурси 
Бобрівець, М. «Уніж – Фест» — більше ніж можливо [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя. – 2008. – 

17 лип. – С. 9 ; фотогр. – (Фестивалі). 
Про участь тернополян у першому фестивалі українського формату «Уніж – фест» (Городенківський район Івано–
Франківської області). 
 

БОЛОТОфест [Текст] : «Родзинки» «Підкаменя’ 2008» — Олег Скрипка і… болото! // Нова 
Тернопільська газета. – 2008. – 30 лип. – С. 6 ; фотогр. 
Про етнофестиваль «Підкамінь’ 2008», що у Бродівському районі Львівської області та участь тернополян у ньому. 
 

Брик, А. Спалахи талантів [Текст] / А. Брик // Свобода. – 2008. – 9 лип. – С. 5 ; фотогр. 
Про організаторів, виконавців та переможців третього обласного фестивалю дитячого та юнацького самодіяльного 
художнього мистецтва «Блакитний вогник – 2008». 
 

Заморська, Л. Квіти від шанувальників не в’януть [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. – 2008. – 17 лип. – С. 6. 
«Джазова фіра» на XIV фестивалі «Ніч на Івана Купала» у Польщі. 
 

Ковальчук, І. Пісня буде з Олесею [Текст] / І. Ковальчук // Свобода. — 2008. – 12 верес. – С. 8. – 
(Мистецький дивосвіт). 
Олеся Тракало з с. Товстого Заліщицького району перемогла на ІІ Міжнародному конкурсі–фестивалі «Усі ми діти твої, 
Україно» в Одесі. 

Костишин, Л. У світлі «Блакитного вогника» [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. – 2008. – 8 лип. – 
С. 8 ; фотогр. 
Третій обласний фестиваль–конкурс дитячого та юнацького самодіяльного художнього мистецтва газових господарств 
Тернопілля «Блакитний вогник – 2008» відбувся в навчально–оздоровчому комплексі «Червона калина», що на 
Теребовлянщині. 
 



 

Купальські вогні у Губині [Текст] // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 16–22 лип. – С. 6 ; фотогр. 
На Бучаччині поблизу села Губин відбувся фестиваль «Купальські вогні». Концерт організували працівники районного 
будинку культури, залучивши аматорські колективи району. 
 

Мадзій, І. З піснею по життю [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя. – 2008. – 31 лип. – С. 6 ; фотогр. 
Цього року відділ культури і туризму райдержадміністрації започаткував фестиваль «Борщівські народні наспіви», у якому 
візьмуть участь аматори з кожного села району. 
 

Миколаєнко, Г. Княжі забави теребовлянців [Текст] / Г. Миколаєнко // Свобода. – 2008. – 16 лип. – С. 8. 
– (День міста). 
Про фестиваль «Княжі забави» до Дня міста Теребовлі, його програму, колективи та гостей. 
 

Новосядлий, Б. Над Дністром — фестивальний зорепад [Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. – 2008. – 
4 лип. – С. 8. – (Мистецький дивосвіт). 
Традиційний міжрегіональний фестиваль «Дністрові зорі» відбувся в Заліщиках, продемонструвавши розмаїття мистецької 
палітри творчих колективів Городенківського, Заставнівського та Заліщицького районів. 
 

Онисько І. На фестивалі навчать кувати залізо [Текст] / І. Онисько // 20 хвилин. 2008. – 5 лип. – С. 14.  
У Теребовлі 6 липня вперше проводитимуть фестиваль «Княжі забави» з нагоди Дня міста. 
 

Онисько, І. У Коропці дебютує фестиваль [Текст] / І. Онисько // 20 хвилин. – 2008. – 19 лип. – С. 14. 
Про організацію фестивалю «КоропФест» у селищі Коропець Монастирського району. 
 

Під ритуальні «па» валькірій на «Галицьких фестинах» воскресять «Священну Ящірку» [Текст] // Місто. 
– 2008. – 27 серп. – С.14. 
13–14 вересня у Звенигороді на Львівщині відбудеться І Міжнародний мистецький арт–парк «Галицькі фестини».  
 

Синенька, Б. Усі барви пісні [Текст] / Б. Синенька // Свобода. –  2008. – 11 лип. – С. 8. 
Цьогорічний обласний конкурс ім. В. Гнатюка у Козівському, Лановецькому, Чортківському, Великоберезовицькому 
закладах культури, які гостинно надали сцени виконавцям фольклору, традиційних народних звичаїв та обрядів. 
 

Сирник, І. А у нас — княжі забави [Текст] / А. Сирник // Експрес. – 2008. – 8–9 лип. – Регіональні 
новини. – С. 4.  
У Теребовлі закінчився фестиваль «Княжі забави», приурочений до Дня міста. Загалом на святі було понад 300 творчих 
пісенних колективів із різних куточків області. 
 

Чуйко, О. За два тижні — сім концертів [Текст] / О. Чуйко // 20 хвилин. – 2008. – 17 лип. – С. 6 ; фотогр. 
Володимир Вермінський і гурт «Мандри» представляли Україну на четвертому фестивалі «Золотий клен у Канаді. 
 

Шот, М. Тернополяни на фестивалі «Калина» в Сербії [Текст] / М. Шот // Свобода. – 2008. – 11 лип. – 
С. 8 ; фотогр. 
Делегація Тернопільщини на чолі з начальником управління культури облдержадміністрації Григорієм Шергеєм на 
запрошення Ради національної меншини Сербії брала участь у фестивалі української культури «Калина – 2008». 
 

Аматорські, мистецькі колективи та творчі об’єднання Тернопільщини 
Лугофет, М. Купальська мелодія Добровлян [Текст] / М. Лугофет // Свобода. – 2008. – 25 лип. – С. 8 ; 

фотогр. – (Відлунало у селі свято). 
Уже втретє під ніч на Івана Купала народний жіночий вокальний ансамбль «Берегиня» Заліщицького районного будинку 
народної творчості зібрав до купальського мистецького вогнища кращі народні колективи на цьогорічний фольклорний 
фестиваль української народної пісні Наддністрянщини «Купальська мелодія Добровлян». 
 

Матола, В. Під нашу музику – до ранку! [Текст] : наймолодший і улюблений гурт тернопільців 
«Джазова фіра» відзначає свою річницю // Експрес. – 2008. – 7–14 серп. – Тернопільські новини. – С.4; фотогр. 
Шестеро музикантів і солістка «Джазової фіри» Ірина Музика випустили перший диск «Співаночка» та нещодавно побували 
у Польщі. 
 

Наш «Борщик» сподобався у Львові [Текст] // Свобода. – 2008. – 4 лип. – С. 6 ; фотогр. 
У Сокалі Львівської області відбувся регіональний огляд–конкурс народного танцю «Свитазівські приступи». Танцювальний 
колектив «Тернополяночка» обласної профспілкової школи мистецтв завоював «бронзу» у першій віковій категорії. 
 

Народна хорова капела «Зоринка» 
Костишин, Л. Зоряні улюбленці Ніки [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 2008. – 25 верес. – С.6. – 

(Знай наших).  
Народна хорова капела «Зоринка» репрезентувала тернопільським  слухачам програму, з якою вона брала участь у 23–му 
Міжнарожному хоровому конкурсі ім. Б. Бартока в Угорщині. 
 

Костишин, Л. На світовому небосхилі хорового співу [Текст] / Л.Костишин // Вільне життя. – 2008. – 
21 серп. – С.6; фотогр. 
Народна хорова капела «Зоринка» втретє взяла участь у Міжнародному хоровому конкурсі ім. Б. Бартока (м. Дебрецен, 
Угорщина) і привезла в Україну друге місце. 
 



 

Май, В. «Зоринка» краща у Європі [Текст] / В. Май // RIA  плюс. – 2008. – 13 серп. – С. 2. 
Кращим хором Європи в Угорщині визнали хорову школу «Зоринка». 
 

Планета «Зоринка» [Текст] // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 20–26 серп. –  С.5. 
Про здобутки й проблеми розповідає директор хору «Зоринка». 
 

Попович, Ж. «Зоринку» чекає Бела Барток [Текст] / Ж. Попович // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 
23–29 лип. – С. 8 ; фотогр. 
Хорова школа «Зоринка» знову готується до ХХІІІ Міжнародного хорового конкурсу імені Бела Бартока, який відбудеться в 
м. Дебрецен (Угорщина). 
 

Чуйко, О. Наша «Зоринка» – найкращий хор Європи [Текст] / О. Чуйко // 20 хвилин. – 2008. – 9 серп. – С.3. 
Дитяча хорова школа «Зоринка» стала кращим хором Європи на міжнародному конкурсі хорів в Угорщині . 
 

Зразковий художній фольклорний гурт «Ходаки» 
Кіт, Р. Яка забава без «Ходаків»? [Текст] / Р. Кіт // Вільне життя. – 2008. – 24 лип. – С. 8 ; фотогр. 

Про добру традицію, яку відновив зразковий художній фольклорний гурт «Ходаки» з Малого Ходачкова Тернопільського 
району. 
 

Небесна, І. Концерт знімали біля звірів [Текст] / І. Небесна // 20 хвилин. – 2008. – 4 серп. – С. 5 ; фотогр. 
Зразковий дитячий колектив «Ходаки» записував свій виступ на відео у Тернополі, щоб поїхати на етнофестиваль до 
Німеччини. 
 

Під весільні рушники вальс співають «Ходаки» [Текст] // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 16–
22 лип. – С. 8 ; фотогр. 
Неповторні та колоритні учасники зразкового художнього фольклорного гурту «Ходаки» із с. Малий Ходачків 
Тернопільського району відновили добру традицію — вітати з одруженням наречених. 
 

Персоналії 
Артим, А. Микола Мельник: «Живопис — це спосіб життя, якого я змінити не можу» [Текст] / А. Артим // 

Нова ера. – 2008. – 9–15 лип. – С. 9 ; фотогр. 
Творчий портрет тернопільського художника Миколи Мельника. До 70–річчя від дня народження. 

 
Атаманчук, Л. Ігор Боднар: «З талантом потрібно ділитися» [Текст] / Л. Атаманчук // Нова ера. – 2008. – 

27 серп.–2 верес. –  С.8. 
Про майстра декоративно–ужиткового мистецтва із Заліщиків І.Боднара. 
 

Бандурка, І. Поет і майстер оригінальної прози [Текст] / І. Бандурка // Свобода. – 2008. – 18 лип. – С. 5. 
Письменникові Іванові Демчишину виповнилося 60 літ. Ювіляр у приміщенні Тернопільської обласної організації НСПУ 
приймав нагороди та вітання з Києва, Тернополя, Гусятинщини. 
 

Б’янко, Н. Пам’яті Анатолія Горчинського [Текст] / Н. Б’янко // Нова ера. – 2008. – 16–22 лип. – С. 6. 
Про композитора, режисера, співака, народного артиста України Анатолія Горчинського. До роковин смерті. 
 

Гаврилюк, В. Малий оркестрик сподівання [Текст] / В. Гаврилюк // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 
23–29 лип. – С. 4 ; фотогр. 
Про Романа Романовича Подвірного із Шумбар, що на Шумщині, який створив два духових оркестри. 
 

Гаврилюк, В. Почесна корона —  музичному королю [Текст] / В.Гаврилюк // Нова Тернопільська газета.  – 2008. – 3–
9 верес.  –  С.6. 
Указом Президента України від 19 серпня 2008 року керівнику Шумської народної капели В.М. Гивківу присвоєно почесне 
звання «Заслужений працівник культури України». 
 

Гавришок, І. «Срібної справи майстер» [Текст] / І. Гавришок // Нова ера. – 2008. – 16–22 лип. – С. 8 ; фотогр. 
Про тернопільського майстра традиційного народного мистецтва, ювеліра Володимира Семеняка. 
 

Гонта, Н. Коли є інтрига [Текст] / Н. Гонта // Вільне життя. – 2008. – 18 лип. – С. 8 ; фотогр. – (Гість 
сторінки). 
Про участь тернопільського співака Ігоря Гаврилюка у польському фестивалі пісні в Ельблонзі та його гастрольну діяльність. 
 

Гродецька, В. Народний модельєр [Текст] : 80–річна майстриня вишиває   строї з десяти регіонів 
України / В. Гродецька // Експрес. – 2008. –7–14 серп. – Тернопільські новини. – С. 4; фотогр.  
Незвичайний показ моделей одягу час від часу влаштовує на фестинах, святах, прощах жителька села Слобідка Козівського 
району Стефанія Новацька. 
 

Гуцал, В. Кобзареві струни [Текст] / В. Гуцал // Українська музична газета. – 2008. – №2(68). – С. 7.  
Серед переможців одинадцятого обласного фестивалю оркестрів народних інструментів у м. Рожнятові Івано–Франківської 
області — оркестр із м. Бережани (керівник — заслужений працівник культури України — Ігор Микитюк). 
 



 

Гуцал, П. Митець–модерніст різнобічного талану [Текст] : До 130–річчя від дня народження Олександра 
Лушпинського : [українського архітектора, уродженця с. Буцнева Тернопільського району] / П. Гуцал // Вільне життя. –  2008. – 
4  верес. – С.5. –  (Ювілеї). 
 

Дичко, О. Кредо — дарувати перлини спадщини [Текст] / О. Дичко // Свобода. – 2008. – 25 лип. – С. 6 ; фотогр. 
Про начальника відділу культури Василя Дмитровича Барана та художні колективи Монастирищини. 
 

Дудка, А. «Господь почув усі мої молитви!» [Текст] / А. Дудка // Нова ера. – 2008. – 13–19 серп. –  С.9. 
Про талановиту поетесу, журналістку, громадську діячку Лесю Любарську. 
 

Дудка, А. Максим Живко – наймолодший народний майстер з художньої вишивки [Текст] / А. Дудка // 
Нова ера. – 2008. – 24–30 верес. –  С.9. 
 

Заморська, Л. «Жити без фотографій не можу» [Текст] : «20 хвилин» гортає альбом тернопільського 
фотохудожника Михайла Урбанського [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. – 2008. – 7 серп. – С. 8–9 ; фотогр. 
 

Заморська, Л. «Найголовніше моє захоплення — музика» [Текст] : «20 хвилин» гортає сімейний альбом 
Оксани і Володимира Грицаїв / Л. Заморська // 20 хвилин. – 2008. – 31 лип. – С. 8–9 ; фотогр. 
Про директора і диригента Тернопільського муніципального духового оркестру «Оркестра Волі», заслуженого працівника 
культури України Володимира Грицая. 
 

Калашник, С. Станіслав Калашник: «Архітектор повинен малювати» [Текст] : Відомому 
тернопільському архітектору та художнику минуло шістдесят / С. Калашнік // Експрес. – 2008. – 21–28 серп. – 
Тернопільські новини. – С.4; фотогр. 
 

Колесник, Н. Іван Кузишин: «Звання «майстер» звучить гордо!» [Текст] / Н. Колесник // Нова ера. – 
2008. – 10–16 верес. – С. 8 ; фотогр.  
Про провідного методиста Тернопільського обласного методичного центру народної творчості, народного майстра художньої 
вишивки Івана Кузишина. 
 

Колесник, Н. Картини художника згоріли разом з хатою [Текст] / Н. Колесник // Нова ера. – 2008. – 23–
29 лип. – С. 6 ; фотогр. 
Про художника, поета, музиканта Петра Чабана, родом із села Лопушне, що на Лановеччині. 
 

Колесник, Н. Пам’ятники Крушельницькій та Бандері створить нащадок Пінзеля [Текст] / Н. Колесник // 
Нова ера. – 2008. 2–8 лип. С. 6.  
Про тернопільського скульптора Романа Вільгушинського. 
 

Колесник, Н. Чудодійні властивості писанки [Текст] / Н. Колесник // Свобода. – 2008. – 13–19 трав. –  
С.8; фотогр. 
Секретами писанкарства ділиться народна майстриня, кременчанка Надія Волощук. 
 

Коляда, В. Дмітрух змусив тернополян сміятися [Текст] : художник презентував книгу шаржів на відомих людей / В. 
Коляда // Свобода. – 2008. – 29 серп. – С.8. 
Про тернопільського художника М. Дмітруха. 
 

Кононенко, Є.Євгенія Кононенко: «Немає «чоловічої» чи «жіночої» літератури — література є або 
добра, або погана» [Текст] : [інтерв’ю] / розм. О. Сагаль // Нова тернопільська газета. – 2008. – 2–8 лип. – С. 6.  
Інтерв’ю з тернопільською письменницею Є. Кононенко. 
 

Костів–Гуска, Г. Ганна Костів–Гуска: «Талант – це крила, є крила і ти злітаєш…» [Текст] : [інтерв’ю] // 
Свобода. – 2008. – 22 серп. – С.8. – (Розмова за кавою). 
Інтерв’ю з тернопільською поетесою Г.Костів–Гускою. 
 

Костюк, Р. До нас їде Ростислав Бабич [Текст] / Р. Костюк // Тернопіль вечірній. – 2008. – 20–26 серп. – 
С. 3; фотогр. 
Про прес–конференцію з диригентом із світовим іменем Ростиславом Бабичем, життєвий і творчий шлях якого пов’язаний з 
Тернополем. 
 

Костюков, В. В’ячеслав Костюков : «Моя любов — жінка» [Текст] : [інтерв’ю] / розм. Н. Шевчук // 
Експрес. – 17–24 лип. – Тернопільські новини. – С. 4 ; фотогр. 
Про творчий доробок тернопільського фотомитця В’ячеслава Костюкова. 
 

Левицька, Л. Героями творів Нобелівського лауреата були мешканці Бучача  [Текст] / Л. Левицька // 
Голос України. – 2008. – 22 лип. – С. 4. 
Про відзначення 120–річчя класика єврейської літератури, Нобелівського лауреата 1966 року в галузі літератури Шмуеля 
Йосефа Агнона на його батьківщині у місті Бучачі. 
 

Лінчевська, С. Богдан Хаварівський: «У моєму житті було чимало випробувань, але молитви батьків 
мені допомагають і досі» [Текст] / С. Лінчевська // Місто. – 2008. – 27 серп. – С.17. 
Директор ДАТО Б.Хаварівський днями святкував своє 60–річчя. 



 

Лінчевська, С. Ігор Ґерета був своєрідним символом Тернополя [Текст] / С. Лінчевська // Місто. – 2008. 
– 10 верес. – С. 17. – (Відомі люди). 
Про тернопільського історика, мистецтвознавця, громадсько–політичного діяча Ігоря Ґерету. До 70–річчя від дня 
народження. 
 

Матковська, В. Віра Матковська зібрала унікальну колекцію борщівської вишивки [Текст] : [інтерв’ю з 
колекціонеркою] / розм. З. Герасимів // Номер один. – 2008. – 10 верес. – С. 16 ; фотогр.  
 

Матола, В. Антон і Антоніна [Текст] /В.Матола // Експрес. – 2008. – 21–28 серп. – Тернопільські новини. – С.4. 
Про тернопільського художника Антона Журавля та його родину. 
 

Нога, І. Бард–концерт від Олександра Смика [Текст] / І. Нога // Свобода. – 2008. – 4 лип. – С. 8 ; фотогр. 
Уже вдруге у Тернополі Олександр Смик організовує родинні вечори під назвою «Світ української авторської пісні». 
 

Окальська, О. «Моя творчість почалася з крапки» [Текст] : [інтерв’ю] : з допомогою туші, гелевої та 
кулькової ручок мисткиня передає велич стародавніх замків, фортець і церков // Експрес. – 2008. – 24–31 лип. – 
Тернопільські новини. – С. 4 ; фотогр. 
Про Оксану Окальську, у творчій колекції якої понад сто графічних картин. 
 

Онисько, І. Бісерні коміри відтворює з музейних фото [Текст] : майстриня відтворює силянки, які 
носили в середині ХІХ століття / І. Онисько // 20 хвилин. – 2008. – 6 верес. – С.9 ; фотогр. – (Умілі руки). 
Про тернопільську майстриню з бісероплетення Ірину Галущак. 
 

Онисько, І. «Одягни наперсток на руку і уяви, що ти з нього можеш зробити» [Текст] : щоб зробити усі 
елементи оздоблення наперстка, потрібно лише близько години / І. Онисько // 20 хвилин. – 2008. – 6 верес. – 
С. 8 ; фотогр. – (Умілі руки). 
Про майстриню бісероплетення з Тернополя Мар’яну Онисько. 
 

Подоляк, О. Майстер плавних ліній та золотого світла [Текст] / О. Подоляк // Нова Тернопільська газета. 
– 2008. – 13–19 серп. –  С.6; фотогр. 
Про тернопільського живописця, майстра іконопису Володимира Купецького. 
 

Попова, О. Кам’яних див майстер [Текст] / О. Попова // Експрес. – 2008. – 1–2 лип. – Регіональні 
новини. – С. 2 ; фотогр. 
Про місцевого скульптора із села Самолусківці, що на Гусятинщині, Михайла Юркевича. 
 

Поправка, К. «Міра» записувалась на … винному заводі [Текст] / К. Поправка // Вільне життя. – 2008. – 
8 лип. – С. 8.  
Співачка і поетеса Ірина Шинкарук репрезентувала новий поетичний аудіодиск «Міра». 
 

Починок, Ю. Життя, прикрашене піснею [Текст] / Ю. Починок // Вільне життя. – 2008. – 10 лип. – С. 8 ; фотогр. 
Про Марію Петрівну Данильчук із Ішкова Козівського району — хранительку фольклорної спадщини. 
 

Сагаль, О. Гармонії застигла мить [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 23–29 лип. 
– С. 5 ; фотогр. 
Про тернопільського майстра Ігоря Кравчука, дерев’яні скульптури якого зачаровують віртуозністю виконання та 
довершеністю кожного штриха. 
 

Сагаль, О. Іван Марчук: «Якби усі працювали так, як я, ми б давно жили, як у раю…» [Текст] : геній малярства нарешті 
став почесним тернополянином! / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 3–9 верес. – С.6. 
28 серпня, під час святкування Дня міста, мер Тернополя Роман Заставний вручив відзнаку «Почесний громадянин 
Тернополя» нашому славетному землякові, знаному художникові І. Марчуку. 
 

Сагаль, О. Картини, яких ще не бачив світ! [Текст] : «Гербарій у рамці» від тернополянки Зої 
Кульчицької / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 10–16 верес. – С.8 ; фотогр. 
Про тернопільську художницю З. Кульчицьку. 
 

Сагаль, О. Новели із глини [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 30 лип. – С. 6 ; фотогр. 
22–річна Наталя Бурякова — наймолодший народний майстер–кераміст на Тернопіллі. 
 

Садовська, Г. Важка дорога додому [Текст] : світ назвав його генієм, зачислив до «Золотої гільдії» найкращих 
художників планети, а від України він не може дочекатись навіть музею / Г. Садовська // Вільне життя.  – 2008.  –  4 верес.  – 
С.5. –  (Маленькі трагедії сучасності). 
Іван Марчук став почесним громадянином Тернополя. 
 

Садовська, Г. Щедрість душі — на дві країни [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. – 2008. – 7 серп. – 
С. 9 ; фотогр. – (Ювілеї). 
Творчий портрет начальника управління культури облдержадміністрації. До 50–річчя від дня народження. 
 

Собуцька, В. Під серпневі зорепади хай щаслива доля падає [Текст] / В. Собуцька // Свобода. – 2008. – 
6 серп. – С. 6 ; фотогр. – (З ювілеєм). 
Начальник управління культури ОДА про свою життєву і творчу дорогу. До 50–річного ювілею. 



 

Сергієнко, Г. П’ять доньок — п’ять маминих скарбів [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. – 2008. – 4 лип. – 
С. 8 ; фотогр. – (Сюжети з виставки). 
Про диво–писанки Ольги Простак із Тернополя. 
 

Судова, М. «Поет в металі» Василь Гудима хоче заробити мільйон для втілення «божевільних 
мистецьких задумів» [Текст] / М. Судова // Місто. – 2008. – 9 лип. – С. 17 ; фотогр. 
Про художника, фотографа, учасника Свята Ковалів у Івано–Франківську, фестивалю УНІЖ, виставки непевного мистецтва 
Василя Гудиму. 
 

Тернопільська Уітні Х’юстон [Текст] : Христина Смачило перемогла у Всеукраїнському конкурсі «Діти 
Сонця» // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 23–29 лип. – С. 5. 
 

Третяченко, О. Фестивальний пілігрим [Текст] / О. Третяченко // Вільне життя. — 2008. – 12 верес. – 
С. 8 ; фотогр. – (Гість сторінки). 
Про майстра–різьбяра з Почаєва Миколу Шатківського. 
 

Федорців, Н. Лондонський фурор В'ячеслава Костюкова [Текст] / Н. Федорців // Місто. – 2008. – 2 лип. – С. 8. 
В одній з найпрестижніших виставкових зал Лондона Челсі Олд Таун Хол експонувались роботи тернопільського 
фотохудожника В. Костюкова. 
 

Хаварівський, Б. Богдан Хаварівський: «Архів – це жива, пульсуюча історія» [Текст] : 1 вересня знаний 
архівіст відсвяткував своє 60–річчя : [інтерв’ю] / розм. О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 3–
9 верес. – С. 5 ; фотогр. 
 

Хаварівський, Б. Богдан Хаварівський: «Нині світ вірить документам» [Текст] : у новому архіві буде 
особиста кімната художника Івана Марчука : [інтерв’ю] / розм. В. Гродецька // Експрес. – 2008. – 4–11 верес. – 
Тернопільські новини. – С. 4. 
Директор ДАТО Богдан Хаварівський про роботу архіву та плани на майбутнє. 
 

Цебрій, Є. Лондонські дівчата просилися у моделі [Текст] : тернополянина та його модель прийняли у 
міжнародну спілку літераторів та журналістів  / Є. Цебрій // 20 хвилин. – 2008. – 3 лип. – С. 2. 
117 фото представив на виставці у Лондоні тернопільський фотохудожник В’ячеслав Костюков. 
 

Чуйко, О. Не втратив віри у щастя [Текст] / О. Чуйко // 20 хвилин. – 2008. – 30 лип. – С. 12 ; фотогр. 
Про Ярослава Злонкевича — знаиого композитора, автора понад 300 пісень. 
 

Чуйко, О. Плести бісером — хоч до ранку [Текст] / О. Чуйко // 20 хвилин. – 2008. – 30 лип. – С. 8 – фото. 
Про майстриню вишивки бісером Наталію Гаврилюк.  
 

Шевчук, Н. А в селі… оркестр [Текст] : сільський музикант створив оркестр, який здобув гран–прі на 
обласному конкурсі / Н. Шевчук // Експрес. – 2008. – 31 лип.–7 серп. – Тернопільські новини. – С. 4. 
Про творчого наставника, керівника духових оркестрів Романа Подвірного із с. Шумбар Шумського району. 
 

Шевчук, Н. У квартирі — палеонтологічний музей [Текст] : художник зберігає вдома скам’янілі останки доісторичних 
істот / Н. Шевчук // Експрес. – 2008. – 28 серп–4 верес. – Тернопільські новини. – С.4. 
Про незвичайну колекцію тернопільського художника О. Сталеного. 
 

Шерстій, В. Володимир Шерстій: «З іконою я розмовляю» [Текст] : митець дотримується стародавньої технології у 
написанні образів : [інтерв’ю з майстром–іконописцем із Тернополя ] / розм. В. Матола // Експрес. – 2008. – 28 серп–4 верес. – 
Тернопільські новини. –  С.4.  
 

Шостак, Н. Коли є терпіння і фантазія [Текст] / Н.Шостак // Вільне життя. – 2008. – 22 серп. – С. 8; 
фотогр. 
Про тернополянку Людмилу Проців – рукодільницю з бісероплетіння, писанкарства, вишивання. 
 

Шпак, Є. Евген Шпак: «Такою я бачу Україну» [Текст] : інтерв’ю / розм. Н. Колесник // Нова ера. – 
2008. – 6–12 серп. – С. 9 ; фотогр. 
Про нашого земляка Евгена Шпака — художника не лише за професією, але й за покликанням. 
 

Інше 
Атаманчук, А. Скарби «Червоної калини» [Текст] / А. Атаманчук // Нова ера. – 2008. – 9–15 лип. – С. 6. 

У світ вийшов збірник пісень Тернопільщини «Червона калина». Її автор та упорядник — знана і відома в нашім краю 
людина, журналіст, письменник Євген Заплітний. 
 

Валах, Ю. У Тернополі відкрили…фронт. Поетичний! [Текст]  / Ю. Валах  //  Нова Тернопільська газета. 
– 2008. – 13–19 серп. – С.6. 
8 серпня в барі «Коза» відбулася дружня зустріч західноукраїнських поетів та прихильників їхньої творчості. Акція 
проходила під назвою «Західний фронт молодої поезії». 
 



 

Войтович, О. Згадали Антона Малюцу [Текст] / О. Войтович // Свобода. – 2008. – 18 лип. – С. 8. – 
(Зустрічі без прощань). 
У с. Токах Підволочиського району відбулася урочиста академія до 100–річчя від дня народження графіка, живописця і 
художнього критика, уродженця села Антона Малюци. 
 

Воробйов, В. У Тернополі відкривається поетичний фронт [Текст] / В. Воробйов // 20 хвилин. – 2008. – 8 
серп. – С. 14 ; фотогр. 
Поетичне дійство під назвою «Західний фронт молодої поезії. Тернопільський наступ» відбудеться в барі «Коза» 8 серпня. 
 

Гродецька, В. Вшановують Словацького [Текст] / В. Гродецька // Експрес. – 2008. – 5–6 верес. – 
Регіональні новини. – С.4. 
У Кременці, на Тернопіллі, тривають міжнародні україно–польські літературно–мистецькі зустрічі «Діалог двох культур». 
 

Грещук, Г. У пошану великому Каменяреві / Г. Грещук // Свобода. – 2008. – 29 серп. – С.3. – (Мистецька акція). 
У Тернополі на вулиці Сагайдачного, біля пам’ятника Іванові Франку, 27 серпня відбулася мистецька акція, приурочена до 
152–річчя від дня народження великого Каменяра. 
 

Гулько, Я. Презентація унікальних видань [Текст] / Я. Гулько // Тернопіль вечірній. – 2008. – 16–22 лип. 
– С. 15 ; фотогр. 
Про презентацію третього тому «ТЕС», другого номера громадсько–політичного часопису «Тернопіль» в обласній організації 
Національної спілки письменників України, унікальної книги спогадів про Степана Будного «Молодий нащадок Прометея» 
— в Державному архіві Тернопільської області, книги Юліана Кройтора «Понад півстоліття у культурі Тернопілля» — в 
Тернопільському академічному обласному театрі  актора і ляльки. 
 

Дичко, О. Ніби у хвилях Дністра купався Коропець [Текст] / О. Дичко // Свобода. – 2008. – 30 лип. – 
С. 6 ; фотогр. – (Свято містечка). 
Про свято містечка Коропець, що у Монастириському районі, та його концертну програму. 
 

Зозуляк, Є. Знакова неділя в Бурдяківцях [Текст]  / Є. Зозуляк  //  Вільне життя. – 2008. – 22 серп. – С.1. 
Про мистецьке пісенне свято «Борщівські народні наспіви» в селі Бурдяківцях Борщівського району. 
 

Із Тернополя — до Торонто [Текст] : Володимиру Вермінському аплодували у Канаді // Нова 
Тернопільська газета. – 2008. – 16–22 лип. – С. 5 ; фотогр. 
Про тріумфальний гастрольний тур нашого земляка, заслуженого артиста України Володимира Вермінського в Канаді. 
 

Калиняк, П. Єдина пісня з християнським світом [Текст] / П. Калиняк // Свобода. – 2008. – 25 лип. – 
С. 6 ; фотогр. – (Святкові мотиви). 
Про День молоді на Підгаєччині та святкове дійство, яке подарувало підгайчанам чудовий концерт. 
 

Клос, С. Дзвоники, яким майже три тисячі років…[Текст] : на Тернопільщині знайшли найдавніші 
музичні інструменти / С. Клос // Високий замок. – 2008. – 27 серп. – С.8; фотогр. 
В урочищи «Могилки» біля с. Коцюбинчиків Чортківського району львівський археолог М. Бодрівський провів розкопки 
курганного могильника VII–VI ст. до н.е. і знайшов у ньому чимало ужиткових предметів старовини. 
 

Костишин, Л. Мшанцю — 545 [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. – 2008. – 25 лип. – С. 2 ; фотогр. 
Про відзначення 545–річного ювілею села Мшанець та кращі колективи художньої самодіяльності будинку культури, які 
підготували святковий концерт. 
 

Кузишин, І. «Мистецький передзвін ремесел Тернопілля» [Текст] / І. Кузишин // Вільне життя. – 2008. – 
25 лип. – С. 5. 
Обласний методичний центр народної творчості провів чотириденну творчу лабораторію «Мистецький передзвін ремесел 
Тернопілля» з майстер–класами. 
 

Ліберний, О. Поезія Володимира Барни у перекладах [Текст] / О. Ліберний // Свобода. – 2008. – 8 серп. – 
С. 8. – (Презентації). 
Про репрезентацію нової поетичної збірки у перекладах російською мовою тернопільського поета Володимира Барни в 
Коктебелі (Крим), у будинку, де діє літературно–меморіальний музей М. Волошина.  
 

Мелешко, К. Украина, которую мы теряем [Текст] / К. Мелешко / Аргументы и факты в Украине. – 
2008. – № 28 (июл). – С. 22–23 ; фотогр. 
Серед культурних пам’ятників України представлений Скалатський замок, якому потрібні меценати для завершення 
реставраційних робіт. 
 

Мороз, В. Печеру замуровували від людей [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. – 2008. – 18 лип. – С. 12 ; фотогр. 
У Рукомиші, в мурованій церкві XVIII ст.., що у скелі, є скульптура роботи Пінзеля. 
 

Музична візитівка Тернопілля [Текст] // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 16–22 лип. – С. 5. 
Цьогорічний лауреат премії ім. Василя Стуса Олександр Смик випустив свою музичну візитівку — диск «Благословенне 
Тернопілля». 
 

Новосядлий, Б. Життя, як спалах вічної любові [Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. – 2008. – 4 лип. – 
С. 4 ; фотогр. – (Наші незабутні). 
Про репрезентацію книги–посвяти Степанові Будному «Молодий нащадок Прометея». 



 

Охоцька, Л. Діалог, який не завершується…[Текст] / Л. Охоцька // Вільне життя. – 2008. – 19 верес. – С.6. 
Про міжнародні (україно–польські) літературно–мистецькі зустрічі «Діалог двох культур» у Кременці. 
 

Романів, В. Коропецькі кулінари приготували 50 коропів за 50 рецептами [Текст] / В. Романів // Номер 
один. – 2008. – 30 лип. – С. 13 ; фотогр.  
На цьогорічному святкуванні Дня селища Коропець відбулися не тільки фестиваль з мистецтва приготування коропа 
«КоропФест», художня майстерня «Селище моєї мрії», але й концерт за участю гостей із Канади, Львова, Тернополя, 
місцевого будинку культури. 
 

Семеняк, В. Недільна «Толока» зібрала друзів [Текст] / В. Семеняк // Місто. – 2008. – 2 лип. – С. 6.  
В останню неділю червня відбулась презентація четвертого випуску літературно–мистецького альманаху обласного 
літературного об’єднання «Толока». 
 

Сирник, І. А в замках — сміттєзвалище… [Текст] / І. Сирник // Експрес. – 2008. – 10–17 лип. – 
Тернопільські новини. – С. 1,2. – (Актуальне інтерв’ю). 
Про проблеми архітектурних пам’яток Тернопільщини, фінансування та стан розповідає Ярослав Пелехатий, головний 
спеціаліст з питань охорони памяток архітектури управління містобудування та архітектури облдержадміністрації. 
 

Терелюк, Т. Тернопілля має музичну візитку [Текст] / Т. Терелюк // 20 хвилин. – 2008. – 9 лип. – С. 6 ; фотогр. 
Диск «Благословенне Тернопілля», що має стати візитівкою нашого краю, видала студія звукозапису «ГроЛіс». 
 

Фарина, І. Прах поета у Кракові, а серце – у Кременці [Текст] / І. Фарина // Нова Тернопільська газета. 
— 2008. – 10–16 верес. – С. 9 ; фотогр. 
Про святкування річниці від дня народження поета в Кременці. 
 

Чуйко, О. Навіть канадці слухали вірші Івана Франка [Текст] : вшанувати відомого українського 
письменника і філософа прийшло близько 60 чоловік / О. Чуйко // 20 хвилин. – 2008. – 28 серп. – С.3. 
У Тернополі біля пам’ятника І.Франку відбулись урочистості з нагоди 152–ї річниці від дня народження Каменяра.  
 

Чуйко, О. Презентують новий номер альманаху «Подільська Толока» [Текст] / О. Чуйко // 20 хвилин. – 
2008. – С. 14. 
Презентація четвертого номера літературного альманаху «Подільська Толока» відбувся в приміщенні Тернопільського 
обласного осередку Національної спілки письменників України.  

 
Яворський, Г. Перший в історії України [Текст] / Г. Яворський : інтерв’ю / розм. Б. Новосядлий // 

Свобода. – 2008. – 9 лип. – С. 4. ; фотогр. 
Про вихід третього тому унікального Тернопільського енциклопедичного словника розповідає голова редакційної колегії 
ТЕС Геннадій Яворський. 
 

Презентація книги «Борщівські сорочки з колекції Віри Матковської» 
Атаманчук, А. «Борщівські сорочки» Віри Матковської [Текст] : унікальне явище: борщівська 

вишиванка і сучасний колекціонер / А. Атаманчук // Нова ера. – 2008. – 23–29 лип. – С. 6 ; фотогр. 
17 липня в  обласній філармонії Віра Матковська презентувала власну книгу «Борщівські сорочки з колекції 
Віри Матковської». 
 

Гродецька, В. Диво–вишиванки у книзі [Текст] : Віра Маяковська поставила своєрідний пам’ятник 
борщівській вишивці / В. Гродецька // Експрес. – 2008. – 31 лип.–7 серп. – С. 4 ; фотогр. 
Понад 170 зразків давніх весільних і святкових обрядових вишитих сорочок, які є справжньою перлиною традиційного 
костюма Борщівського краю, містить ілюстроване видання «Борщівські сорочки з колекції Віри Матковської». Книгу 
презентували в обласній філармонії. 
 

Заморська, Л. Вийшла книга про борщівські сорочки [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. – 2008. – 
22 лип. – С. 14 ; фотогр. 
Понад 170 зразків давніх весільних і святкових вишитих сорочок, які є справжньою перлиною українського традиційного 
костюма Борщівського краю, містить ілюстроване видання «Борщівські сорочки з колекції Віри Матковської». 
 

Коверко, Г. Колекція шукає музей [Текст] / Г. Коверко // Свобода. – 2008. – 25 лип. – С. 8. – 
(Одержимість красою). 
Репрезентація розкішного видання — альбому «Борщівські сорочки із колекції Віри  Матковської» відбулась в обласній 
філармонії. 
 

Онисько, І. «Борщівські сорочки» вже можна купити [Текст] / І. Онисько // 20 хвилин. – 2008. – 19 лип. 
– С. 4 ; фотогр. 
В обласній філармонії відбулась презентація книги «Борщівські сорочки з колекції Віри Матковської». 
 

Цвітуть у книзі диво–вишиванки [Текст] // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 23–29 лип. – С. 5 ; фотогр. 
Про презентацію ілюстрованого видання «Борщівські сорочки з колекції Віри Матковської» в обласній філармонії. 
 

Репрезентація літературно–мистецького і громадсько–політичного журналу «Тернопіль» 
Журнал «Тернопіль» легалізували [Текст] // Номер один. – 2008. – 16 лип. С. 4 ; фотогр. 

Про репрезентацію відновленого журналу «Тернопіль. 
 



 

Заморська, Л. «Тернопіль» можна передплатити [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. – 2008. – 15 лип. – 
С. 14 ; фотогр. 
Побачив світ другий номер відновленого літературно–мистецького і громадсько–політичного журналу «Тернопіль». 
 

Зозуляк, Є. Нове побачення з «Тернополем» [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. – 2008. – 17 лип. – 
С. 5 ; фотогр. – (Гортаючи свіжий часопис). 
Стаття присвячена виходу з друку другого (тридцять п’ятого) номера літературно–політичного часопису «Тернопіль». 
 

Ліберний, О. Відроджений «Тернопіль» [Текст] / О. Ліберний // Свобода. – 2008. – 18 лип. – С. 5. – 
(Презентації). 
Після десятирічної перерви відроджено літературно–мистецький і громадсько–політичний часопис «Тернопіль». 
 

Федорців, Н. Вшанували Степана Будного [Текст] / Н. Федорців // Місто. – 2008. – 9 лип. – С. 6 ; фотогр. 
Унікальне видання — «Молодий нащадок Прометея»,  приурочене 75–літтю від дня народження та 50–річчю з часу смерті 
талановитого поета Тернопільщини Степана Будного, побачило світ у видавництві «Джура». 
 

Спорудження пам’ятника С. Крушельницькій у Тернополі 
Гродецька, В. Пам’ятник Соломії [Текст] / В. Гродецька // Експрес. – 2008. – 31 лип.–7 серп. – Тернопільські 
новини. – С. 4 ; фотогр. 
Роботу над пам’ятником видатній уродженці Тернопілля Соломії Крушельницькій розпочали архітектори і скульптори. 
 

Заморська, Л. Соломію ліплять із глини та гіпсу [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. – 2008. – 24 лип. – 
С. 14 ; фотогр. 
Пам’ятник співачці зі світовим іменем Соломії Крушельницькій планують відкрити в Центрі до кінця листопада цього року і 
приурочити цю подію до річниці смерті уславленої землячки. 
 

Крушельницька розжене політиків з Театрального майдану [Текст] // Номер один. – 2008. – 20 серп. – С.4; фотогр. 
Культурницький проект щодо залучення коштів громади на будівництво пам’ятника всесвітньо відомій оперній співачці 
Соломії Крушельницькій планує започаткувати міська влада Тернополя. 
 

Шостак, А. Пам’ятник Крушельницькій зачекає до наступної весни [Текст] / А. Шостак // RIA плюс. – 
2008. – 24 верес. –  С.3. 
До середини грудня авторський колектив презентує макет пам’ятника Соломії Крушельницькій. Виготовлять його навесні. 
 

Святкування Дня незалежностіУкраїни  та Дня міста у Тернополі 
Воробйов, В. Тернопіль «гулятиме» з зірками [Текст] : цими днями в Тернополі відбудеться чотири концерти / В. 

Воробйов // 20 хвилин. – 2008. – 30 серп. – С. 14.  
«Тартак», «ТІК»., Mad Heads XL, «Zоряна» та інші відомі гурти та виконавці святкуватимуть разом із тернополянами День міста. 
 

Вперше в історії День народження Тернополя разом з Едуардом Романютою святкувала вся Україна [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. – 2008. – 3–9 верес. – С.14 ; фотогр. 

Те ж // Місто. – 2008. – 3 верес. –  С. 24 ; фотогр. 
Те ж // Тернопіль вечірній. – 2008. – 3–9 верес. – С. 20 ; фотогр. 
Те ж // Вільне життя. – 2008. – 4 верес. – С. 16 ; фотогр. 

Про особливості цьогорічного святкового шоу з нагоди Дня міста. 
 

Заморська, Л. Народні митці запрошують на майстер–класи [Текст] : Мистецькі акції, конкурси і шоу 
готують для тернополян // 20 хвилин. – 2008. – 27 серп. – С.14. 
Про цьогорічну програму святкування Дня міста. 
 

Мовчан, У. З таким шиком Тернопіль не святкував давно [Текст] / У. Мовчан // Місто. –  2008. –  
3 верес. – С. 14 ; фотогр. 
Про особливості цьогорічного святкування Дня Тернополя. 
 

Полещук, О. Як гуляло «Файне місто» [Текст] : у вишиванках і з розмальованими штанами 
відсвяткували тернополяни День незалежності  // RIA плюс. – 2008. – 27 серп. – С.12. 
 

Приступа, І. Найбільше гуляння року  [Текст] : чимало заходів, які планували у День міста, не починали в призначений 
час або переносили на пізніше / І. Приступа // Ria плюс. – 2008. – 3 верес. – С.14. 
Святом меду, вишиванками, їздою на конях, концертами та іншими цікавими заходами запам’яталося тернополянам 
цьогорічне святкування Дня міста. 
 

Сергієнко, Г. Забава аж до рання [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. – 2008. – 3 верес. – С. 14. 
День міста в Тернополі цього року тривав аж чотири дні, з 28 по 31 серпня. 
 

Тернопіль святкував… [Текст] // Номер один. – 2008. – 3 верес. – С.7 ; фотогр. 
Про святкування Дня міста в Тернополі. 
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