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Загальні питання культури 
Марушій, О. Розважитися є де [Текст]: інтерв’ю / розм.В.Гродецька // Експрес. — 2008. — 18 —25 груд. — 

С. 11—12.— (Актуальне інтерв’ю). 
Заступник мера Тернополя з гуманітарних питань Олег Марушій про освіту, культуру, спорт та культурні заходи. 
 

Омельчук, А. Коли в культурі буде капремонт? [Текст] / А. Омельчук // Свобода. — 2008. — 24 жовт. — С.4. 
Про проблеми галузі культури в Шумському районі. 
 

Паламар, А. Потрібна культурна революція [Текст] / А. Паламар // Культура і життя. — 2008. — 10 груд. — 
С. 2—3. 
Тернополянин, письменник—публіцист Арсен Паламар відверто про сьогоднішній культурний рівень українського суспільства. 
 

Смик, О. Культура на шару [Текст] / О. Смик // 20 хвилин. — 2008. — 16 жовт. — С. 12; фотогр. 
Про проблеми галузі на Тернопіллі розповідає відомий місцевий діяч культури Олександр Смик. 
 

Шергей, Г. А культура бідує [Текст] : у деякі бібліотеки області за рік надходить усього десть нових книжок : 
[інтерв’ю] / розм. Н. Шевчук // Експрес. —  2008. —  2—9 жовт. — Тернопільські новини. — С. 3 ; фотогр. 
Про стан розвитку культурної сфери на Тернопільщині розповідає начальник управління культури ОДА Григорій Шергей. 
 

Бібліотечна справа 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Будний, А. Твори Агнона читатиме  Хім’як // 20 хвилин. — 2008. — 5 груд. — С.20. 
5 грудня в Тернопільській ОУНБ відбудеться презентація бібліографічного покажчика «Шмуель Йосеф Агнон: нобелівський лауреат із 
Тернопільщини». 
 

Галина Вдовиченко «Пів’яблука» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 10—16 груд. — С. 5. — (Нова 
читанка). 
Завідувачка відділу абонемента Тернопільської ОУНБ Тетяна Ковалькова та «Нова…» представляють на суд читачів роман львівської 
журналістки Г. Вдовиченко «Пів’яблука». 
 

Гончарук, О. У пам’ять про скорботні роки Голодомору [Текст]  / О. Гончарук // Вільне життя. — 2008. — 
12 груд. — С. 1. 
Про заходи, присвячені вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932—1933 років в Україні, у Тернопільській ОУНБ. 
 

Журавлюк, В. Компас дачників і селян [Текст] / В. Журавлюк // Подільське слово. — 2008. — 17 листоп. — С. 8. 
— (До джерел). 
Про відділ обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ розповідає бібліотекар В. Журавлюк. 
 

Заморська, Л. Велет віри і духу Ігор Ґерета має свій бібліографічний покажчик [Текст] // 20 хвилин. — 2008. — 
1 жовт. —  С. 14. 
У Тернопільській ОУНБ презентували бібліографічний покажчик «Ігор Ґерета — велет віри, духу і любові», підготовлений фахівцями 
відділу краєзнавчої літератури та бібліографії. 
 

Ліберний, О. Адам Міцкевич і тернопільські гарцери [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2008. — 19 груд. — С. 7 
; фотогр. — (Ювілеї). 
Про урочини  з нагоди 210—ї річниці від дня народження Адама Міцкевича в Тернопільській ОУНБ. 
 

Ліберний, О. Бібліографія великого вченого [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2008. — 3 жовт. — С. 6. — 
(Презентація). 
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулась презентація бібліографічного покажчика «Ігор Ґерета. Велет 
віри, духу і любові», підготовленого спеціалістами відділу краєзнавчої літератури і бібліографії. 
 

Мороз, В. Кирило Студинський знав 16 мов [Текст] // 20 хвилин. — 2008. —  1 жовт. —  С. 14. 
Про виставки, присвячені пам’яті нашого земляка, вченого К. Студинського в ДАТО та у відділі краєзнавчої літератури й бібліографії 
Тернопільської ОУНБ. 
 

Нобелівський лауреат із Тернопілля // Свобода. — 2008. — 5 груд. — С.5. 
5 грудня в Тернопільській ОУНБ відбудеться презентація бібліографічного покажчика «Шмуель Йосеф Агнон: нобелівський лауреат зі 
Тернопільщини». 
 

Ониськів, М. «Велет віри, духу і любові» [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. — 2008. — 3 жовт. — С. 5; 
фотогр. — (Щойно з друку). 
Про бібліографічний покажчик «Ігор Ґерета. Велет віри, духу і любові», підготовлений спеціалістами відділу краєзнавчої літератури і 
бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки до 70—річчя вченого і громадського діяча. 
 

Осуховська, С. Завжди він залишався українцем [Текст] / С. Осуховська // Вільне життя. — 2008. — 19 груд. — 
С. 6. — (Коротко). 
Нотатки про літературно—мистецький вечір, присвячений 130—річчю від дня народження нашого земляка, видатного українського й 
болгарського скульптора, архітектора та громадського діяча Михайла Паращука, в Тернопільській ОУНБ. 
 



 

Проців, О. У подарунок бібліотеці [Текст] / О. Проців // Вільне життя. — 2008. — 5 листоп. — С. 9. 
У рамках щорічної акції «Подаруй бібліотеці книгу» завідувач кафедри соціально—гуманітарних дисциплін Тернопільської філії 
Європейського університету Богдан Лановик подарував Тернопільській ОУНБ три власних книги — «історія України», «Економічна 
історія України і світу» та «голодомор 1932—1933 років — геноцид українського народу». 
 

Родинюк, О. Видатна постать історії [Текст] / О. Родинюк // Вільне життя. — 2008. — 26 груд. — С. 1. 
З нагоди 100-річчя від дня народження Степана Бандери в Тернопільській ОУНБ пройшли читання «Степан Бандера: міфи, легенди та 
дійсність». 
 

Тадейчук, Є. Стане ближчим Шмуель Агнон [Текст] / Є Тадейчук // Вільне життя. — 2008. — 12 груд. — С. 5. — 
(Що? Де? Коли?). 
Про презентацію бібліографічного покажчика, присвяченого лауреату Нобелівської премії з літератури, уродженця Тернопільщини, в 
Тернопільській ОУНБ. 
 

Тимошик, М. Поважний крок до створення всеукраїнської Огієнкіани [Текст] / М. Тимошик  // Іван Огієнко і 
сучасна наука та освіта : наук. зб. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. Ун-т, 2008. — С. 404—409. — 
(Серія історична та філологічна ; вип. V). — Рец. на кн.: Іван Огієнко: «Тобі, Україно, віддав я всі сили» : бібліогр. 
покажчик / уклад.: С. Сохацька, О. Трончук, В. Пархоменко ; ред. С. Сохацька ; відп. за вип. О. Завальнюк. — Вип. 1. 
Кам’янець—Подільський: Кам’янець—Поділ. нац. ун—т, 2008. — 76 с. 
Згадується бібліографічний  покажчик «Іван Огієнко: «Я все зробив, що  міг зробити», укладений спеціалістами Тернопільської ОУНБ. 
 

Шатарська, Л. Борис Патон — символ вітчизняної науки [Текст] / Л. Шатарська // Вільне життя. — 2008. — 12 
груд. — С. 5. — (Коротко). 
Про відзначення 90—річчя з дня народження Бориса Патона у відділі технічної літератури Тернопільської ОУНБ. 
 

Шмуеля Агнона вшанували новою книгою [Текст] // Номер один. — 2008. — 10 груд. —  С. 4. 
Про презентацію бібліографічного покажчика «Шмуель Агнон: нобелівський лауреат із Тернопільщини», що відбулась у 
Тернопільській ОУНБ. 
 

Шостак, Н. Паралельний світ [Текст] / Н. Шостак // Вільне життя. — 2008. — 14 листоп. — С.8. — (Розмови по 
щирості). 
Роздуми читачки про Тернопільську ОУНБ, нестачу необхідних книг та відсутність доступу до книжкових фондів. 
 

Шостак, Н. Наталя Луговська: «Рекомендую «Таємниці львівської кави» / Н. Шостак [Текст] // Вільне життя. — 
2008. — 3 груд. — С. 7 ; фотогр. — (Серед книжок). 
Провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ Наталя Луговська про свої читацькі 
уподобання. 
 

Шостак, Н. Що читали в ХХ столітті? [Текст] : за «Плахою»Чингіза Айтматова записувалися в чергу/ Н. Шостак 
// Вільне життя. — 2008. — 26 груд. — С. 8 ; фотогр. —— (Серед книжок). 
Про своєрідну виставку книг у відділі абонемента Тернопільської ОУНБ, на якій представлена література, що мала  найбільший попит 
наприкінці минулого століття, розповідає завідувачка відділу Т.П. Ковалькова. 
 

Шукають письменників [Текст] // 20 хвилин. — 2008. — 14 листоп. — С.5.  
Тернопільська ОУНБ запрошує місцевих авторів розмісити свої твори у новоствореній електронній бібліотеці. 
 

Будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
Ліберний, О. Слово влади і громади [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2008. — 17 жовт. — С. 4; фотогр. — 

(Необхідні зустрічі). 
Згадується проблема добудови Тернопільської ОУНБ. 

 
Міністр Василь Куйбіда: обласна влада діє в правильному напрямі [Текст] // Свобода. — 2008. —  1 жовт. —  

С. 2; фотогр. 
Перед міністром регіонального розвитку та будівництва було порушено питання добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
 

Пінь, М. Гонка на випередження тернопільських можновладців [Текст] / М. Пінь // Свобода. — 2008. — 22 жовт. — 
С. 3. — (Думка депутата). 
У статті згадується про фінансування на добудову нового приміщення ОУНБ. 
 

Чижмарь, Ю. Юрій Чижмарь: «Ми довели Києву, що Тернопільська область — дієздатна!» [Текст] : [інтерв’ю з головою 
Тернопільської ОДА] / Ю. Чижмарь // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 10—16 груд. — С. 3; фотогр. 
Під час інтерв’ю голова Тернопільської ОДА Ю. Чижмарь розповів про план добудови нового приміщення Тернопільської обласної 
наукової бібліотеки. 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Віртуальна довідка [Текст] // Експрес. — 2008. — 9—16 жовт. — Тернопільські новини. — C. 4. — (Коротко). 

Про нову послугу Тернопільської обласної бібліотеки для молоді — віртуальну бібліографічну довідку. 
 

Воробель С. До витоків давніх легенд [Текст] : [про обл. тур Всеукр. конкурсу «Легенди рідного краю»] / C. 
Воробель// Тернопільський оглядач. — 2008. — 10 жовтн. (№ 36 (46). — С. 17. — (Мандрівка в глибину століть). 
 

Воробель С. Пізнай свій народ — і ти пізнаєш себе [Текст] : [про підсумки обл. туру Всеукр. конкурсу «Легенди 
рідного краю»] / C. Воробель// Вільне життя. — 2008. — 17 жовтн. (№ 82). — С. 6. — (Творчість молодих). 
 



 

Гнатюк, В. «Тернопільські зустрічі» від Галини Садовської [Текст] / В. Гнатюк // Місто. — 2008. — 17 груд. — 
С. 6 ; фотогр.  
Про презентацію нової книги відомої тернопільської журналістки Галини Садовської «Тернопільські зустрічі» в Тернопільській 
обласній бібліотеці для молоді. 
 

Заморська, Л. Презентували бібліографічний покажчик «Трагедія Батурина» [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. 
— 2008. — 5 листоп. — С. 14. 
Рекомендаційний бібліографічний покажчик  «Трагедія Батурина» презентували в обласній бібліотеці для молоді. 
 

Ліберний О. Батурин і Тернопільщина [Текст] / Олександр Ліберний, Михайло Ониськів// Свобода. — 2008. — 
28 листоп. — С. 5. — (Славетні імена). — Із змісту: видання альманаху матеріалів круглого столу «Батурин—300 і 
деколонізація України» , організованого Галицьким інститутом ім. В. Чорновола і Тернопільською обласною 
бібліотекою для молоді.  
 

Ліберний О. Скільки незрячим ще співати у підвалі? Або Несвяткові теми на «Білій тростині» [Текст]// Свобода . 
— 2008. — 17 жовт. — С. 2. — В змісті : в ОБМ створена комп’ютеризована бібліотека озвучених книг для слабозорих 
та незрячих. 

 
Ліберний О. Туризм — бізнес особливий [Текст] : [у Тернопільській обласній бібліоці для молоді відбувся 

круглий стіл на тему інформаційного забезпечення туризму] / О. Ліберний// Свобода. — 2008. — 28 листоп. — С. 5. — 
(Акценти). 

 
Матуш, І. Україна — батьківщина шістьох нобелівських лауреатів [Текст] / І. Матуш // Свобода — 2008. — 31 жовт. — С. 8; 

фотогр. — (Виставки). 
Про лауреатів Нобелівської премії та організовану виставку на цю тему в обласній бібліотеці для молоді. 
 

Мороз, В. Вшанують Батурин [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. — 2008. — 30 жовт. — С.14.  
Презентація бібліографічного покажчика, присвяченого 300—річчюБатурина, відбудеться у Тернопільській обласній бібліотеці для 
молоді. 
 

Мороз, В. Нобелівських лауреатів представляють у бібліотеці [Текст] / В. Мороз // 20  хвилин. — 2008. — 
29 жовт. — С.14. 
Праці лауреатів Нобелівської премії різних років, а також книги, статті про них представлені на виставці у Тернопільській обласній 
бібліотеці для молоді. 
 

Стратій, О. Завтра вчитимуть жити, танцюючи [Текст] / О. Стратій // 20 хвилин. — 2008. — 11 жовт. — С. 14. 
Як жити за допомогою танцю, вчитиме всіх бажаючих у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді психолог С. Кухарук. 
 

Чорна, Н. І спішила душа на «зустрічі без прощань» [Текст] / Н. Чорна // Вільне життя. — 2008. — 24 груд. — С. 4.—
(Репрезентації). 
В обласній бібліотеці для молоді відбулась репрезентація книги «Тернопільські зустрічі» заслуженої журналістки України Галини 
Садовської. 
 

Чубата Д. Потужні крила «Просвіти» [Текст] : [до 140—річчя «Просвіти»] / Д. Чубата // Вільне життя. — 2008. — 5 груд. — 
С. 2. — (Ювілеї). — Із змісту: Низку «круглих столів» до ювілеїв письменників провели в Терноп. обл. б—ці для молоді. 
 

Шергей, Г. А культура бідує [Текст] : у деякі бібліотеки області за рік надходить усього десять нових книжок : [інтерв’ю з 
начальником  управління  культури облдержадміністрації] / розм. Н.Шевчук // Експрес. — 2008. — 2—9 жовт. — Тернопільські 
новини — С. 3. — (Компетентно). —  В змісті : згадується проект інтернет—центру для незрячих у Тернопільській  обласній 
бібліотеці  для молоді. 
 

Штокало В. Козак, що очолив суспільний спротив [Текст] : [про Северина Наливайка] / В. Штокало // Тернопіль вечірній. — 
2008. — 15—21 жовт. (№ 39). — С. 5. — (Світочі Тернопілля). — Із змісту : автор висловлює подяку працівникам обласної бібліотеки 
для молоді за надані світлини.  
 

Янович А. У фото конкурсі перемогла кульбаба [Текст] : [виставка найкращих робіт фотоконкурсу діє в ОБМ] // 20 хвилин. 
— 2008. — 22—23 груд. — С. 3. 
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Баліцька, М. Щедра «Веселка» над Тернополем [Текст] / М. Баліцька // Свобода. — 2008. — 28 листоп. — С.8; фотогр. 

— (Добра справа). 
Завдяки подарунку київського видавництва « Веселка» Тернопільська  обласна бібліотека для дітей збагатилась новими книгами. 
 

Книги — в туалеті [Текст] // 20 хвилин. — 2008. — 12 листоп. — С.1,5; фотогр. 
В обласній бібліотеці для дітей досі триває ремонт після затоплення. Виділених облрадою 47 тис. грн. не вистачає. 
 

Май, В. У дитячій бібліотеці чекають ремонту книгосховища [Текст] / В.Май // RIA плюс. — 2008. — 8 жовт. — 
С. 2. 
Про ситуацію. що склалася в обласній бібліотеці для дітей після затоплення книгосховища. 
 

Онисько, І. Висушені книги чекають ремонту книгосховища [Текст] : близько 30 тисяч книг з дитячої бібліотеки 
помістили на склад тернопільського депутата / І. Онисько // 20 хвилин. —  2008. — 1 жовт. — 5. 
Про хід ліквідації наслідків затоплення в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. 



 

Інші бібліотеки області 
Згадують Голодомор [Текст] // 20 хвилин. — 2008. — 21 листоп. — С.4.  

Спілкування на тему Голодомору пройдуть у бібліотеках №4 для дорослих та №2 для дітей м. Тернополя. 
 

Кіцак, З. Дарунок для всезнайок [Текст] / З.Кіцак // Свобода. — 2008. — 28 листоп. — С.8. 
Семінар—практикум шкільних бібліотекарів відбувся у Тернопільській ЗОШ №6 ім. Н. Яремчука. 
 

75 — не привід, щоб не писати! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 17—23 груд. — С. 5 ; фотогр. 
Про першу збірку 75—річної Дарії Габали, яка побачила світ у видавництві «Збруч» і має досить незвичну назву «Ярозьба» та її 
презентацію у залі Бучацької районної бібліотеки. 
 

Музейна справа 
Гофман, О. «Музеї Гусятинщини» у лауреатах [Текст] / О. Гофман // Свобода. — 2008. — 24 жовт. — С. 8. 

Ілюстрований каталог «Музеї Гусятинщини», виданий у 2006 році, відзначений Дипломом лауреата на II Всеукраїнському музейному 
фестивалі у Дніпропетровську. 
 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 
Бобрівець, М. Картини сонячної людини [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя. — 2008. — 31 жовт. — С. 6; фотогр. 

В обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки творчих робіт кременецької художниці Тетяни Балбус. 
 

Гродецька, В. Театрали не господарники [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 2008. — 25 груд. — 1 січ.— 
Тернопільські новини. —С. 11. 
Ревізія КРУ виявила в обласному драматичному театрі порушень на 106 тис. грн. 
 

Гулько, Я. Спогади про побратима [Текст] / Я. Гулько // Тернопіль вечірній. — 2008. — 8—14 жовт. —  С. 7; фотогр. 
Про презентацію книги Миколи Литвина «Все пливе», присвяченої 70—річчю від дня народження Ігоря Ґерети, в обласному 
краєзнавчому музеї. 
 

Демків, В. Вікторія Демків: «Я повернула життя п’ятьом королям» [Текст] : робота реставратора шкідлива й 
неприбуткова, тому майже всі майстри виїхали за кордон : [інтерв’ю з реставратором обласного краєзнавчого музею] / розмову 
вела Н. Шевчук // Експрес. — 2008. — 9—16 жовт. — Тернопільські новини. — С. 4; фотогр. 
 

Заморська, Л. Виставили муляжі козацьких печаток [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. — 6 листоп. — 
С. 14; фотогр. 
Про виставку «Козацька слава не вмре, не загине» в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Заморська, Л. Експозиція шани і світлої пам’яті [Текст] : представлені книги з автографами 15 покійних письменників / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. — 5 листоп. — С. 14. 
Про виставку «У вінок пам’яті» в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Заморська, Л. Світ, який він відкрив [Текст] : у краєзнавчому музеї — археологічні знахідки Ігоря Ґерети / Л. Заморська 
// 20 хвилин. — 2008. — 1 жовт. — С. 14. 
 

Марія Паньків: «Я вийшла заміж за театр» [Текст] // Місто. — 2008. — 30 груд. — С. 7. 
Про Марію Іванівну Паньків, яка 30 років у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка обіймає посаду костюмера. 
 

Попович, Ж. Душі поетів живуть у віршах [Текст] / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. — 2008. — 5 листоп. — С. 3; 
фотогр. — (Реквієм). 
Вечір пам’яті тернопільських письменників — членів НСПУ, які пішли з життя, відбувся в обласному краєзнавчому музеї. 

Садовська, Г. Мудрий Тев’є збирає аншлаги [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. — 2008. — 26 груд. — С. 6 ; 
фотогр. 
Огляд  вистави «Поминальна молитва» у постановці Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Стецько, В. Між паралелями двох культур [Текст] / В. Стецько // Свобода. — 2008. — 24 груд. — С. 7; — фотогр. 
У постійній експозиції Тернопільського обласного краєзнавчого музею виокремили розділ «Михайло Паращук — визначний 
український та болгарський скульптор». 
 

Стецько, В. Нова знахідка — справжній шедевр Пінзеля [Текст] / В. Стецько // Образотворче мистецтво. — 2008. — 
№ 2. — С. 6—8. 
Науковий працівник обласного краєзнавчого музею В. Стецько розповідає про історію створення, віднайдення в с. Рукомиш  
Бучацького р—ну та реставрацію скульптури «Св. Онуфрій» роботи І. Г. Пінзеля. 
 

Черкаських, Е. Петро Касінчук приурочив виставку до ювілею Бандери [Текст] / Е. Черкаських // Місто. — 2008. — 
17 груд. — С. 6 ; фотогр. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка, присвячена ОУН — УПА. 
 

Чуйко, О. Посмертний подарунок побратимові [Текст] : повість «Все пливе» Микола Литвин присвятив Ігорю Ґереті / 
О. Чуйко // 20 хвилин. —  2008. —  2 жовт. —  С. 14. 
В обласному краєзнавчому музеї відбулась презентація документальної повісті М. Литвина «Все пливе». 
 

 



 

Тернопільський обласний художній музей 
Бобрівець, М. Борщів зі Збруча, із Дністра показав нам Євгена [Текст] / В. Бобрівець // Вільне життя. — 2008. — 

7 листоп. — С. 8. — (Виставки). 
Про першу персональну виставку митця—аматора з Борщівщини Євгена Шпака «Моє життя на видноті» в Тернопільському обласному 
художньому музеї. 
 

Бошко, С. Ім’ям художника назвали вулицю [Текст] / С. Бошко // Свобода. — 2008. — 7 листоп. — С. 8.  
До 130—річного ювілею з дня народження народного художника України Антона Манастирського в Тернопільському обласному 
художньому музеї відкрили тематичну виставку. 
 

Дуда, І. Вірю в краще своїх внуків [Текст] : [інтерв’ю] / вів В. Сушкевич // Вільне життя. — 2008. — 16 жовт. — 
С. 7; фотогр. 
Про мистецтвознавця, краєзнавця, педагога, організатора й директора Тернопільського обласного художнього музею Ігоря Дуду. 
 

Кузишин,І. «Дивоцвіт» Антона Гриба [Текст] / І. Кузишин // Свобода. — 2008. — 28 листоп. — С. 8; фотогр. 
Про виставку заслуженого майстра народної творчості України А. Гриба в обласному художньому музеї. 
 

Лєбєдєва, Г. Галина Лєбєдєва: «Тернопіль для мене рідний» [Текст] : [інтерв’ю] / вела Н. Колесник // Нова ера. — 2008. 
— 15—21 жовт. — С.8; фотогр. 
Про персональну виставку Галини Лєбєдєвої в Тернопільському обласному художньому музеї. 
 

Онисько, І. Сімдесятиліття святкував у музеї[Текст] / І. Онисько // 20 хвилин. — 2008. — 11 листоп. — С. 14; фотогр. 
Твори, зібрані впродовж 35 років, презентував тернополянам заслужений майстер народної творчості України Антон Гриб на 
персональній виставці «Дивоцвіт» у Тернопільському обласному художньому музеї. 
 

Присмак неба на полотні [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 29 жовт. — 5; фотогр. 
Про першу персональну виставку «Моє життя на видноті» борщівського художника Євгена Шпака у Тернопільському обласному 
художньому музеї. 
 

Тадейчук, Є. Щасливі сімки Антона Гриба [Текст] / Є. Тадейчук // Вільне життя. — 2008. — 14 листоп. — С. 1. 
З нагоди 70—літнього ювілею художника, літератора, заслуженого майстра народної творчості Антона Гриба в Тернопільському 
обласному художньому музеї відкрилася виставка його малярських робіт, на якій митець виставив 70 творів різних жанрів і технік. 
 

Чуйко, О. «В картинах відчувається смак сільського життя» [Текст] : виставка художника Євгена Шпака діятиме до 
6 листопада / О. Чуйко // 20 хвилин. — 2008. — 28 жовт. — С. 14; фотогр. 
Виставка живопису борщівського художника Є. Шпака «Моє життя на видноті» відкрита для огляду в обласному художньому музеї. 
 

Інші музеї 
Гофман, О. Візерунки історії [Текст] : щоденникові нотатки із фестивалю [Текст] / О. Гофман // Вільне життя — 2008. 

— 10 жовт. — С. 6. 
Про участь у ІІ Всеукраїнському музейному фестивалі в Дніпропетровську директора Гусятинського районного краєзнавчого музею. 
 

Ліберний, О. Музей Ігоря Ґерети [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2008. — 1 жовт. — С.2; фотогр. 
Про презентацію духовної світлиці славетного краянина Ігоря Ґерети у Тернополі. 
 

Лінчевська, С. У Тернополі відкрили музей Ігоря Ґерети [Текст] / С. Лінчевська // Місто. — 2008. — 1 жовт. — С. 6. 
 

Мороз, В. Відкрили музей Ігоря Ґерети [Текст] / В. Мороз // Тернопіль вечірній. — 2008. — 1—7 жовт. — С.4; фотогр. 
— (Вшануваня). 
26 вересня у Тернополі відкрито музей відомого краєзнавця, історика, археолога, громадського діяча І. П. Ґерети. 
 

Мороз, В. Депутат, який досліджує печери [Текст] / В. Мороз // RIA плюс. — 2008. — 24 груд. — С. 20; фотогр. 
Про директора Борщівського обласного краєзнавчого музею. 
 

Пархомчук, Я. До музею ступаю, як у казку [Текст] / Я. Пархомчук // Свобода. — 2008. — 24 жовт. — С. 8; фотогр. 
Про Бережанський краєзнавчий музей. 
 

У Тернополі відкрився музей Ігоря Ґерети [Текст] // Номер один. — 2008. — 1 жовт. — С.17. 
До 70—річчя від дня народження науковця, археолога, учасника національно—визвольного руху Ігоря Ґерети  відкрито музей у 
Тернополі. 
 

Ханас, Б. Що стережу те і маю? або Хто розкрадає експонати Кременецького краєзнавчого музею [Текст] / Б. Ханас // 
Нова Тернопільська газета. —  2008. — 22—28 жовт. — С. 6; фотогр. 
Про складну ситуацію зі зберіганням експонатів у Кременецькому краєзнавчому музеї. 
 

Шевчук, Н. Музей у казематі [Текст] : єдиному на Тернопільщині залу зброї, розміщеному у Збаразькому замку, 
сповнилося п’ять років / Н. Шевчук // Експрес. — 2008. — 2—9 жовт. — С. 4; фотогр. 
 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр  ім. Т.Г.Шевченка 
Брик, А. Осінь — пора театрів, або Чому болить голова у тернопільської Мельпомени? [Текст] / А. Брик // Свобода. — 

2008. — 24 жовт. — С. 8; фотогр. 
Про проблеми, пов’язані з не проведенням Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори». 
 



 

Безпалько, М. Михайло Безпалько: «Сьогодні початківці за роботу Діда Мороза беруть більше, ніж професіонали» 
[Текст] / В.Кравець // Номер один. — 2008. — 24 груд. — С. 13 ; фотогр. 
Інтерв’ю з актором Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка М. Безпальком, 
Дідом Морозом багатьох святкувань у нашому місті. 
 

Воробйов, В. «Весільний авантюрист — це сучасно» [Текст] : вистава «За двома зайцями» — на стадії завершення / 
В. Воробйов // 20 хвилин. —  2008. — 17 жовт. — С.14. 
Прем’єрою музичної комедії «За двома зайцями» відкриється новий театральний сезон у Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Гнатюк, В. Драмтеатр має директора і … фінансові порушення [Текст] / В. Гнатюк // Місто. — 2008. — 
24 груд. — С. 2. 
Про затвердження на сесійному засіданні кандидатури Ігоря Сачка директором театру та результати перевірки фінансово—
господарської діяльності, зокрема фінансові порушення. 
 

Зайців ловитимуть із музикою [Текст] // RIA плюс. — 2008. — 22 жовт. — С. 15. 
Прем’єрою музичної комедії «За двома зайцями» відкриють театральний сезон у Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Климчук, Г. Театрали провели попереджувальну акцію проти нового директора [Текст] / Г. Климчук // Номер один. — 
2008. — 5 листоп. — С. 5; фотогр. 
Попереджувальну акцію протесту провела частина творчого колективу Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Кравчук, О. У театрі була третя прем’єра за цей рік [Текст] : у першій дії «Поминальної молитви» глядачі сміялися, а у 
другій — плакали / О. Кравчук // 20 хвилин. — 2008. — 3 груд. —  С. 14. 
Прем’єру вистави «Поминальна молитва» презентували в Тернопільському академічному обласному українському драматичному 
театрі ім. Т. г. Шевченка. 
 

Крізь сльози сміх лунає всюди [Текст] : як навести лад у родині, як дочок видати заміж, як заробити більше грошей // 20 хвилин. 
— 2008. — 28 листоп. — С.14 ; фотогр. 
Про прем’єру вистави «Поминальна молитва»  у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т.Г. Шевченка. 
 

Левицька, Н. «Сльозами Божої Матері» оплакували жертв Голодомору [Текст] / Н. Левицька // Голос України. — 2008. 
— 5 листоп. — С. 12. 
Про міжнародну акцію «Незгасима свіча» та участь у ній  Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Ліпінська, Н. «Поминальна молитва» імпресіоністична [Текст] / Н. Ліпінська  // Нова ера. — 2008. — 10—
16 груд. —  С. 6. 
Огляд прем’єрної вистави «Поминальна молитва» за мотивом трагікомічної притчі Шолом—Алейхема «Тев’є—молочник» у 
Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г . Шевченка. 
 

Ліпінська, Н. Театралам увірвався терпець [Текст] / Н. Ліпінська // Нова ера. — 2008. — 5—11 листоп. — С. 5. 
Про акцію протесту проти незаконного призначення керівника Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Ляховський, І. Розкрилена, немов чайка [Текст] / І. Ляховський // Вільне життя. — 2008. — 14 листоп. — С. 5; фотогр. 
— (Майстри сцени). 
Про ролі, талант і красу народної артистки України Люсі Степанівни Давидко. 
 

Ляховський, І. Це ж треба часові так стрімко бігти! [Текст] / І. Ляховський // Тернопіль вечірній. —  2008. — 1—
7 жовт. — С.5;фотогр. 
Біографія заслуженого артиста України Ігоря Сачка. До 50—річного ювілею. 
 

Мельник, В. «Посада директора є складнішою, ніж я думав» [Текст] / В. Мельник // Номер один. — 2008. — 
17 груд. — С. 4. 
В. о. директора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Ігор Сачко про 100 днів 
своєї діяльності на цій посаді. 
 

Мельпомена на колінах [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 5—11 листоп. — С. 6. 
Про виставу «Сльози Божої Матері» за романом «Марія» Уласа Самчука та звернення частини акторів до глядача про нестерпний 
моральний клімат в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Очима дружини [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 8—14 жовт. — C. 5; фотогр. 
Інтерв’ю із дружиною заслуженого артиста України Ігоря Сачка. До 50—річного ювілею актора. 
 

Попадюк, О. Театр збирає дітей [Текст] / О. Попадюк // Свобода. —  2008. — 17 жовт. — С.8. — (Враження з 
конверта). 
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка відновив добру традицію денних вистав для 
дітей. 
 

Попова, Ж. «Поминальна молитва» Тев’є—молочника[Текст] : Шолом Алейхем дебютував на тернопільській сцені / 
Ж. Попович // Тернопіль вечірній. — 2008. — 3 груд. —  С. 3 ; фотогр. — (Театр). 
 



 

Попович, Ж. Сезон відкриває Старицький [Текст] / Ж.Попович // Тернопіль вечірній. — 2008. — 22 жовт. — С. 3. — 
(Прем’єра). 
В. о. директора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Ігор Сачко про 
відкриття нового театрального сезону та творчі плани на майбутнє. 
 

Попович, Ж. «Теракт» у драмтеатрі не вирішив драматичної ситуації [Текст] / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. — 
2008. — 5 лист. — С. 4. — (Мельпомена плаче). 
Про конфлікт у творчому колективі Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Сагаль, О. Театр абсурду… в драмтеатрі? [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 29 жовт. — С. 5. 
Погляд автора на кадрові проблеми, репертуар та відкриття цьогорічного театрального сезону. 
 

Сачко, І. Ігор Сачко «Не вступивши до театрального інституту, працював вантажником» [Текст] : [інтерв’ю] // Нова 
Тернопільська газета. —  2008. — 8—14 жовт. — С. 5; фотогр. 
Про свої творчі здобутки і плани розповідає заслужений артист України Ігор Сачко. До 50—річного ювілею. 
 

Сергієнко, Г. Найголовніша ялинка Тернопілля [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. — 2008. — 24 груд. — С. 7; фотогр. 
Про новорічно—різдвяне дійство в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Сирник, І. Євген Корницький: «Партитура — у голові!» [Текст] : головному диригентові обласного драматичного 
театру сповнилось 70 років / І. Сирник // Експрес. —  2008. — 9—16 жовт. — Тернопільські новини. — С.4; фотогр. 
 

Собуцька, В. І сміх, і сум, і відчаю хвилини — щоб в залі совість дехто роздобув [Текст] // Свобода. — 2008. — 
28 листоп. —  С. 5. 
Про  прем’єру  вистави  «Поминальної молитви» за романом Шолом Алейхема «Тев’є молочник» у Тернопільському академічному 
обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Театр — храм творчості, а не політкорида [Текст] : звернення працівників Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка [до керівництва області] // Свобода. — 2008. — 31 жовт. — С. 3; фотогр. 
 

Терещук, О. «Взявшись за подібну роль, прошу помочі у небесних сил» [Текст] / О. Терещук // Місто. — 2008. — 19 
листоп. — С.19 ; фотогр. 
Про те. як актори Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка  готуються до ролей. 
 

Терещук, О. Новорічна казка від Діда Мороза [Текст] / О. Терещук // Місто. — 2008. — 30 груд. — С. 7 ; фотогр. 
Про головного Діда Мороза м. Тернополя — актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Михайла Безпалька. 
 

Терещук, О. «Сльози Божої Матері» повинні бачити всі [Текст] / О. Терещук // Тернопіль вечірній. — 2008. — 
29 жовт. — С. 13. 
Про відкриття нового театральнонго сезону у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. 
Шевченка та плани колективу на майбутнє. 
 

Три невигадані історії [Текст] : [про заслуженого артиста України Ігоря Сачка] // Нова Тернопільська газета. — 
2008. — 8—14 жовт. — С. 5. 

 
У драмтеатрі КРУ виявило порушень на суму понад 100 тис. грн. [Текст] // Номер один. — 2008. — 24 груд. — С. 6. 

 
У театрі третя прем’єра [Текст] // RIA плюс. — 2008. —3 груд. —  С.9. 

Про прем’єру вистави «Поминальна молитва»  у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. 
Шевченка. 
 

Федорців, Н. Осіннім «Танго» Ігор Сачко підсумував свій полудень [Текст] / Н. Федорців // Місто. — 2008. — 8 
жовт. — С.17; фотогр. 
Заслужений артист України Ігор Сачко про себе і свою творчість. До 50—річчя від дня народження. 
 

Шостак, Н. Глядач буде здивований. Приємно [Текст] / Н. Шостак // Вільне життя. — 2008. — 24 жовт. — С. 1. 
Прем’єрою вистави режисера В’ячеслава Жили «За двома зайцями» 25 жовтня стартує в Тернополі черговий театральний сезон. 
 

Шот, М. «Незгасима свіча» побувала у Тернополі [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2008. — 7 листоп. — 
С. 5; фотогр. 
Під час міжнародної естафети «Незгасима свіча» у Тернополі в академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. 
Шевченка розгорнули виставку до 75—х роковин Голодомору й показали виставу «Сльози Божої Матері» за романом Уласа Самчука 
«Марія». 
 

Янович, А. Театралів заспокоювала міліція [Текст] : керівник облради не бачить причин звільняти з посади в. о. 
директора театру / А. Янович // 20 хвилин. — 2008. — 5 листоп. — С. 2. 
Про конфлікт із приводу призначення в. о. директора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. 
Г. Шевченка. 
 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Гомелюк. О. З любов’ю до дітей і ляльок [Текст] / О. Гомелюк // Свобода. —  2008. — 1 жовт. —  С.5; фотогр. 

Творчий портрет акторки Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки Віри Іванівни Лісової. До 60—річного 
ювілею. 

 



 

Сільченко, Т. Тетяна Сільченко: «Руки актора — це душа ляльки» [Текст] : [інтерв’ю] / розм. О. Квітка // Нова ера. — 
2008. — 29 жовт.—4 листоп. — С. 9; фотогр. 
Заслужена артистка України, актор Тернопільського академічного обласного театру актора і  ляльки Тетяна Сільченко про таємниці 
лялькового театру та майстерність актора. 
 

Аматорські театри 
Блажієвська, О. Усе починається з любові [Текст] / О. Блажієвська // Вільне життя. — 2008. — 24 груд. — С. 6. 

Розповідь про людей, які були творцями сільського театру у Великому Глибочку. До 100—ліття театру. 
 

Гродецька, В. Сільському театру — 100 років [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 2008. — 27 листоп.—4 груд. 
— Тернопільські новини. — С. 12 ; фотогр. — (Фотофакт). 
Століття відсвяткував аматорський театр села Великий Глибочок. Понад 1500 глибочанців грало в театрі за ці роки. 
 

Дольна, С. Півтори тисячі глибочанців спробувало себе в акторстві : сторіччя аматорського театру у Великому 
Глибочку святкували династії місцевих акторів [Текст]  С. Дольна // 20 хвилин. — 2008. — 24 листоп. — С. 8 ; фотогр. 
Сторічний ювілей відсвяткував аматорський театр с. Великий Глибочок. 

Заморська, Л. Сільський театр був її життям [Текст] :  завклубом Великого Глибочка Ольга Циганчук добилася, щоб 
місцевий театр став народним / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. — 5 груд. — С. 17 ; фотогр. 
Народний аматорський  театр із Великого Глибочка відзначив 100—річчя. 
 

100 років театру в селі [Текст] // 20 хвилин. — 2008. — 22 листоп. — С. 4.  
Народний аматорський театр із Великого Глибочка відзначив 100—річний ювілей. 
 

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Бобрівець, М. Не мистецькі проблеми людей мистецтва [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя. — 2008. — 
3 груд. —  С. 5. 
Про творчі здобутки та проблеми чоловічого вокального квартету «Акорд» Тернопільської обласної філармонії. 
 

Брик, А. Під лежачий камінь коньяк не тече, або Чому тернополяни не почули скрипки 19 століття [Текст] / А. Брик // 
Свобода. —  2008. — 8 жовт. —  С.14; фотогр. 
Музикант світового класу — скрипаль Олесь Семчук разом із симфонічним оркестром обласної філармонії під орудою Мирослава 
Кріля грав Бетховена. 
 

Дунець, С. Святослав Дунець: «З довірою колективу можна гори звернути» [Текст] : [інтерв’ю] / Г. Сергієнко // 
Свобода. — 2008. — 19 груд. — С. 8 ; фотогр. — (Знак музичної якості). 
Інтерв’ю з головним диригентом камерного хору обласної філармонії, лауреатом Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів 
Святославом Дунцем. 
 

Заморська, Л. Осінь концертів [Текст] : симфонічний оркестр в цьому сезоні звучатиме частіше/ Л. Заморська // 20 
хвилин. —  2008. — 4 жовт. — С. 14. 
Про особливості нового концертного сезону в обласній філармонії. 
 

Квітка, О. Святослав Дунець: «Диригування — це моє покликання» [Текст] / О. Квітка // Нова ера. —  2008. — 
15—21 жовт. — С.9; фотогр. 
Про лауреата Всеукраїнських і міжнародних конкурсів — камерний хор обласної філармонії та його керівника й диригента Святослава 
Дунця. 
 

Квітка, О. Ярослав Лемішка — тенор від Бога[Текст] / О. Квітка // Нова ера. — 2008. — 22—28 жовт. — С.9; фотогр. 
Про заслуженого артиста України, директора обласної філармонії Ярослава Лемішку. 
 

Марчук, М. Багатогранний, як коштовний камінь [Текст] / М. Марчук // Вільне життя. — 2008. — 19 груд. — С. 8. — 
(Гість сторінки). 
Творчий портрет Ігоря Гаврилюка — лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів, соліста Тернопільської обласної філармонії. 
 

Філармонія відкриває сезон у театрі [Текст] // RIA плюс. —  2008. — 1 жовт. — С.23; фотогр. 
Концертом симфонічного оркестру на два відділення відкриватимуть новий концертний сезон в обласній філармонії. 
 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса  
Василь Дунець: ювілей у колі друзів [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 10—16 груд. —  С. 5; фотогр. 

30 листопада в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся ювілейний вечір відомого співака та композитора, автора й виконавця власних 
пісень В. Дунця. 

 
Герман, О. Звучить осіння Феленчакіана… [Текст] / О. Герман // Свобода. —  2008. — 1 жовт. — С.11. — (Мистецькі 

традиції). 
Штрихи до портрета керівника Муніципального Галицького камерного оркестру Василя Феленчака. 
 

Декалюк, Я. Ярослава Декалюк: «Стояла на площі і не вірила: невже це я співаю в Італії?» [Текст] / Я. Декалюк // 
Вільне життя. — 2008. — 22 жовт. — С.8; фотогр. 
Про завідувачку концертним відділом ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса, співачку Ярославу Декалюк. 
 



 

Закрутилося млинове колесо [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2008. — 10 груд. —  С. 12.  
Вихованці Тернопільського центру дитячої творчості взяли  участь у Святі українських звичаїв та традицій «Млинове колесо» у 
ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса та відтворили основні свята чотирьох подій року. 
 

Заморська, Л. До Тернополя їде «Волинь» [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. — 15 листоп. — С.14; фотогр. 
Про концерт державного ансамблю пісні й танцю «Волинь» в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
 

Заморська, .Л. У Тернополі звучатиме «Реквієм» [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. —28 груд. —  С.14. 
Концерт, присвячений пам’яті жертв Голодомору 1932—1933 років, відбувся 28 листопада у ПК  «Березіль» ім. Леся  Курбаса. 
 

Костишин, Л. Восьме диво світу [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 2008. — 5 листоп. — С.6; фотогр. 
У рамках європейського турне Національний балет Грузії потішив тернополян концертом у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
 

Костишин, Л. Співає і танцює «Волинь» [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 2008. — 5 груд. — С. 8; фотогр. 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся концерт Волинського державного академічного народного хору ,  який приїхав до 
Тернополя на запрошення обласної філармонії». 
 

Костишин, Л. «Україні служити солдатом!» [Текст] / Л. Костишин  // Вільне життя. — 2008. — 10 груд. —  С. 5. — 
(Звітувала Теребовлянщина). 
Про звітний концерт творчих колективів Теребовлянського району. 
 

Левицька, Л. Тернопільщина готується відзначити 90—річчя ЗУНР [Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 2008. — 
31 жовт. — С. 5. 
Серед ювілейних заходів очікуються урочистості у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса та концерт артистів—аматорів Бережанського 
району. 
 

«Млинове колесо» створило аншлаг у «Березолі» [Текст] // Номер один. — 2008. — 10 груд. — С. 4. 
Близько 80 дітей —— учнів центру дитячої творчості 4 гудня у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса продемонстрували невеличкі обрядові 
сценки, пов’язані з українськими народними звичаями. 
 

Приступа, І. Для тернополян станцюють 69 грузинів [Текст] : Ансамбль Народного танцю Грузії обіцяє вражаюче 
шоу / І. Приступа // 20 хвилин. — 2008. — 15 жовт. —  С.14. 
Концерт Ансамблю народного танцю Грузії відбудеться 2 листопада в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
 

Цебрій, Є. Руслана водила коломийки [Текст] // RIA плюс. — 2008. —3 груд. —  С.4; фотогр. 
Водили коломийки у залі. Співали пісні й «гриміли» в барабани тернополяни на концерті Руслани в  ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса 25 
листопада. 
 

Цебрій, Є. Руслана дарувала енергію [Текст] : співачка виходила у зал до глядачів, роздавала автографи та співала з 
дітьми // 20 хвилин. — 2008. — 28 листоп. —  С.3. 
Про концерт Руслани в Тернополі. 
 

Шот, М. Вшанували борців за волю України [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2008. — 15 жовт. — С.5; фотогр. 
Про творчий звіт майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Козівського району до 66—річчя УПА В ПК «Березіль» 
ім. Леся Курбаса. 
 

Шот, М. До ювілею ЗУНР [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2008. — 29 жовт. — С. 16. 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбудеться урочисте зібрання з нагоди 90—ої річниці проголошення ЗУНР та творчий звіт художніх 
колективів Бережанського району. 
 

Святкування 20—річчя Тернопільського муніципального духового оркестру «Оркестра Волі» 
Грицай , В. Володимир Грицай; «за неписаним армійським правилом, людей мистецтва «діди» не чіпали»» [Текст] : 

[інтерв’ю] // Номер один. — 2008. — 3 груд. —  С. 9; фотогр. 
Про невідомі сторінки біографії Володимира Грицая — директора та диригента Тернопільського муніципального духового оркестру 
«Оркестра Волі». 
 

Грицай, В. Володимир Грицай: Мене зустрічали як героя [Текст] : [інтерв’ю з директором та диригентом 
муніципального духоваго оркестру «Оркестра Волі»] / розм. Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2008. — 29 жовт. — С. 16; 
фотогр. 
 

Заморська, Л. «Оркестра Волі» святкуватиме 20—ліття [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. — 21 листоп. — 
С.14 ; фотогр. 
Про святкову імпрезу та концерт з нагоди святкування  20—річчя Тернопільського муніципального духового оркестру «Оркестра Волі» 
та 70—річчя від дня народження й 50—річчя творчої діяльності диригента Євгена Корницького. 
 

Ільницька, О. «Оркестра Волі» святкувала 20—річчя : У колективі працює 38 виконавців. З них лише дві жінки [Текст] 
/ О. Ільницька // 20 хвилин. — 2008. — 24 листоп. — С. 3. 
Своє 20—річчя в ПК «Березіль» відсвяткував Тернопільський муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі». 
 

Легета, О. З ювілеєм! [Текст] / О. Легета // Нова ера. — 2008. — 26 листоп.—2 груд. — С. 6 ; фотогр. 
Про історію, творчий колектив та святкування 20—річчя створення Тернопільського муніципального духового оркестру «Оркестра Волі». 
 

Ліберний, О. Щасливі  долі у  музикантів «Оркестри Волі» [Текст]  / О. Ліберний // Свобода. — 2008. — 19 листоп. — 
С.12 ; фотогр. 
Про історію, становлення та 20—річний ювілей Тернопільського муніципального духового оркестру «Оркестра Волі». 



 

Ліберний, О. Ювілейна сповідь «Оркестри волі» [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2008. — 5 груд. —  С. 5. — 
(Музична молитва).  
Про урочини з нагоди 20—річчя створення Тернопільського муніципального духового оркестру «Оркестра Волі» в ПК «Березіль» ім. 
Леся Курбаса. 
 

Шевчук, Н. «Оркестрі Волі» — 20 [Текст] / Н. Шевчук // Експрес. — 2008. — Тернопільські новини. —20—
27 листоп. — С.12. 
Тернопільському муніципальному духовому оркестру «Оркестра Волі» виповнилось 20 років. У його репертуарі — марші, лемківські 
співи, естрадні пісні та навіть джазові композиції. 
 

Ясна, С. «Оркестрі Волі» виповнилося 20! [Текст] / С. Ясна // Тернопіль вечірній. — 2008. — 26 листоп. — С. 2 ; 
фотогр. 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбулися ювілейні урочистості з нагоди 20—річчя Тернопільського муніципального духового 
оркестру «Оркестра Волі». 
 

Інші концерти 
Білик І. Триєдине світло в Джурині [Текст] / І. Білик // Вільне життя. — 2008. — 31 жовт. — С. 1. 

У сільському будинку культури с. Джурин Чортківського району відбувся концерт, присвячений святу Покрови Божої Матері, Дню 
українського козацтва і 66—річчю створення УПА. 
 

Вислоцька, Н. Під музику Вівальді [Текст] / Н.Вислоцька // Тернопіль вечірній. — 2008. — 24 груд. — С. 3. 
Про концерт з нагоди 330—річчя від дня народження видатного італійського композитора Антоніо Вівальді у Тернопільській музичній 
школі №1. 
 

Довгань, З. Лама святкувала день народження у Тернополі [Текст] / З. Довгань // Місто. — 2008. — 17 груд. — 
С. 6 ; фотогр. 
Про концерт поп—зірки Лами у розважальному комплексі «Подоляни». 
 
Заморська, Л. На свято завітають «12 місяців» [Текст] : буде творчий вечір тернопільської співачки Ярослави Декалюк // 
20 хвилин. —  2008. — 3 жовт. — С. 14; фотогр. 
 

Костишин, Л. «Я їх так довго шукала…» [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. —  2008. — 10 жовт. —  С.7; фотогр. 
Творчий вечір співачки Ярослави Декалюк і фольклорного гурту «Подоляни» відбувся в Тернопільському академічному обласному 
театрі актора і ляльки. 
 

Новосядлий, Б. Пісенна вишиванка від «Тернопільгазу»[Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2008. — 1 жовт. — 
С.11. — (Мистецькі традиції). 
Про  VI обласний творчий звіт  художніх колективів та солістів газових господарств Тернопілля «Блакитний вогник — 2008». 
 

Клубна справа, кіно 
Голояд, І. Знятий у Тернополі фільм покажуть лише у «Перемозі» [Текст] / І. Голояд // 20 хв. — 2008. — 29 жовт. — С. 2. 

Знятий в Тернополі фільм «Взяти своє» показуватимуть у кінотеатрі «Перемога» 7 листопада. 
 

Сушко, В. Володимир Сушко: «Ми покликані повертати в душі людей «духовність» [Текст] // Нова ера. — 2008. — 
10—16 груд. — С. 7; фотогр. 
Директор Тернопільського обласного методичного центру народної творчості В. Сушко про  роботу установи, її функції, завдання та 
проведені заходи. 
 

Федишин, Б. І квіти, і вітання [Текст] : у  Башуках ушанували та відзначили ветеранів культури [Кременецький р—н] / 
Б. Федишин // Вільне життя. — 2008. — 12 груд. — С. 5.—— (Про людей одержимих). 

 
Шмига, Я. Музика в архітектурі від Бучацького «Опусу» [Текст] / Я.Шмига // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 

24—30 груд. — С.6. 
21 грудня, в оновленому після довготривалого ремонту  залі Бучацького районного будинку культури, відбувся творчий вечір 
народного аматорського ансамблю камерної музики «Опус» під керуванням Віктора Гребеневського. 
 

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

Кіно «мейд ін Тернопіль» побачить уся Україна! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 5—11 листоп. — С. 6.  
Про стрічку, відзняту тернополянами, яку покажуть у кінотеатрах усіх найбільших міст України. 
 

Романів, В. Петро Лисий: «На посаду викладачів приймають без кваліфікації» [Текст] / В. Романів // Номер один. — 
2008. — 15 жовт. — С.10; фотогр. 
Про конфліктну ситуацію, пов’язану із звільненням з роботи викладача Петра Лисого у  Тернопільському обласному державному 
училищі ім. Соломії Крушельницької. 
 

Інші навчальні заклади 
Шмига, Я. Бучацьку музичну школу зігрів теплом колишній випускник [Текст] /  Я. Шмига // Нова Тернопільська 

газета. — 2008. —19—25 листоп. — С.6 ; фотогр. 
Про 45—річчя Бучацької музичної школи, фінансову підтримку підприємцем Петром Ґаздою, завдяки якій школа цьогоріч розпочала 
опалювальний сезон. 



 

Виставки, пленери 
Бобрівець, М. Світ з—під пензля / М. Бобрівець // Вільне життя. — 2008. — 10 жовт. —  С. 6; фотогр. 

В Інституті мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка відбулося відкриття першої виставки 
картин випускниці кафедри образотворчого, декоративно—прикладного мистецтва й методики їх викладання Світлани Осадчук. 
 

Воробйов, В. Виставка, що милує око і хвилює серце [Текст] : виставка живопису і графіки приурочена до Дня 
художника [у виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України] / В. Воробйов // 20 хвилин. — 
2008. — 11 жовт. — С. 14. 
Експозиція нараховує 62 роботи від 22 авторів. 
 

Герасимів, З. У Тернополі відкрилась артгалерея [Текст] / З. Герасимів // Номер один. — 2008. — 5 листоп. — С. 
2; фотогр. 
1 листопада відбулось урочисте відкриття першої в Тернополі приватної Галереї художників України. 
 

Густенко, О. «Тиждень»  карикатур [Текст] / О. Густенко // Тернопіль вечірній. —  2008. — 22 жовт. — С.3 ; фотогр. 
99 карикатур, розміщених на спеціальних планшетах, демонстрували минулого четверга на Театральному майдані у рамках фестивалю 
«Український тиждень». 
 

Заморська, Л. У Тернополі буде приватна арт—галерея [Текст] : планують експонувати до 150 картин 30 художників / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. — 30 жовт. — С. 14; фотогр. 
Першу в Тернополі приватну арт—галерею відкрито 1 листопада. 
 

Кулик, О. Відкрили виставку, присвячену Михайлові Паращуку [Текст] / О. Кулик // 20 хвилин. — 2008. — 
18 листоп. —  С. 14. 
У ДАТО відкрито виставку до 130—річчя від дня народження й 50—х роковин із дня смерті М. Паращука. 
 

Лазука, Л. Школярам показали столітні вишиванки [Текст] / Л. Лазука // 20 хвилин. — 2008. —17 листоп. — С.9 ; 
фотогр. 
Про виставку сорочок і рушників у Тернопільській ЗОШ №20. 
 

Мелодія їх душ — на полотні… [Текст] : два десятки талантів в одній галереї// Нова Тернопільська газета. — 2008. — 
15—21 жовт. —  С.6. 
Про виставку до Дня художника у виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України. 
 

«Налітай, не скупись, купуй «живопісь…» [Текст] : у Тернополі відкрилась перша приватна артгалерея / 
Л. Заморська // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 5—11 листоп. — С. 6; фотогр. 
У чотирьох виставкових залах приватної артгалереї представлено роботи митців із Києва, Кривого Рогу, Феодосії, Полтави, Львова, 
Івано—франківська, Одеси й Тернополя. 
 

Несвадьба, Г. Творчі ракурси майстрів світла і тіні [Текст] / Г. Несвадьба // Свобода. — 2008. — 7 листоп. — 
С. 7; фотогр. 
Про дводенний фотографічний пленер у Чорткові. 
 

Ониськів, М. Виставка Дмитра Стецька в Івано—Франківську [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. — 2008. — 
10 жовт. — С. 6; фотогр. 
 

Осадчук, Л. Тернопільщина не залишилась осторонь ні в 1933—му, ні в 2008—му… [Текст] / Л. Осадчук // 
День. — 2008. — 26 листоп. — С. 7. 
Про заходи на відзначення 75—ї річниці Голодомору та виставку дитячих малюнків про найскорботнішу сторінку в історії нашої 
держави в Державному архіві Тернопільської області. 
 

Пазізін, М. Микола Пазізін: «Я малюю характери людей» [Текст] : роботи тернопільського живописця [Миколи 
Пазізіна] визнали найкращими на художньому пленері у Польщі : [інтерв’ю] / розм. Н. Шевчук // Експрес. — 2008. — 2—
9 жовт. — Тернопільські новини. — С. 4; фотогр.  
 

Тур карикатур [Текст] // Свобода. — 2008. — 17 жовт. — С.8. — (Просто неба). 
На Театральному майдані у Тернополі відбулася пересувна виставка карикатур, організована в рамках туру містами України журналом 
«Український тиждень». 
 

Чуйко, О. В архіві — виставка до річниці УПА [Текст] / О. Чуйко // 20 хвилин. — 2008.  — 15 жовт. — С.14.  
Виставка «За свій рідний край, за козацький звичай» відкрита для огляду в ДАТО. 
 

Чуйко, О. Показують листи закоханого поета [Текст] : документи про Степана Будного експонують  в архіві / 
О. Чуйко // 20 хвилин. — 2008. — 16 жовт. — С.14; фотогр. 
Виставка «Моя любов мене переживе», присвячена 75—річчю від дня народження поета С. Будного, експонується в ДАТО. 
 

Фестивалі, конкурси 

Міжнародний джазовий фестиваль «JAZZ Bez» 
Бурбеза, Г. Тернопіль прийматиме світовий джаз [Текст] / Г. Бурбеза // Номер один. — 2008. —10 груд. — С. 14. 

Про фестиваль Jazz Bez в Україні та тернопільська програма фестивалю. 
 



 

Гуйван, О. JAZZ BEZ у Терноролі 4 дні [Текст] / О. Гуйван // 20 хвилин. — 2008. — 8—9 груд. — С. 13 ; фотогр.  
У Тернополі в рамках Міжнародного фестивалю JAZZ BEZ виступатимуть колективи з усього світу. 
 

Jazz для кожного з нас! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2008. —3—9 груд. —  С.6. 
11—14 грудня Тернопіль втретє прийматиме міжнародний джазовий фестиваль JAZZ BEZ. 
 

Іващишин, М. «Джаз без» обмежень  в часі і просторі [Текст] : [інтерв’ю] / М. Іващишин / розм. Т. Балакирська // Нова 
Тернопільська газета. — 2008. — 26 листоп. — С. 14 ; фотогр. 
Інтерв’ю з Маркіяном Іващишиним — директором фестивалю «JAZZ BEZ». 
 

Колесник, Н. «JAZZ Bez» відкриває нові таланти  [Текст] / Н. Колесник // Нова ера. — 2008. — 19—25 листоп. 
— С. 6 ; фотогр. 
З 11 по 14 грудня музиканти з десяти міст України, Польщі, Німеччини, Франції та Великобританії демонструватимуть тернополянам 
мистецтво джазу. 
 

Лазо, С. Готуємо вуха до файної джазової музички!!! [ Текст] / С. Лазо // Номер один. — 2008. — 3 груд. —  С. 12; 
фотогр. 
Про історію фестивалю та особливості його проведення. 
 

Ліпінська, Н. ПоJAZZували BEZ… [Текст] / Н. Ліпінська // Нова ера. — 2008. — 17—23 груд. — С. 9. 
Про восьмий фестиваль «JAZZ BEZ», який цьогоріч з 11 по 14 грудня проходив у нашому місті на сцені Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Третяченко,  О. JAZZ Bez кордонів [Текст] / О. Третяченко // Вільне життя. — 2008. — 21 листоп. — С. 6. — (Фестивальний 
анонс). 
Тернопільська частина міжнародного фестивалю «JAZZ Bez» триватиме  11—14 грудня 2008 року. 
 

Сагаль, О. Джазом по кризі! [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 19—25 листоп. — С. 6 ; фотогр. 
Про підготовку до проведення третього міжнародного джазового фестивалю «JAZZ Bez» у Тернополі. 
 

Сагаль, О. Усе буде JAZZ! [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 12—18 листоп. — С. 6; 
фотогр. 
Про програму міжнародного фестивалю «JAZZ BEZ». 
 

Сергієнко, Г. Вечори у стилі джаз [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. — 2008. — 19 груд. — С. 8. — (Тралі-валі, 
фестивалі!). 
Фестиваль «JAZZ BEZ» за сприяння міської ради вже втретє відбувся у нашому місті. 
 

Сергієнко, Г. Трохи джазу на театральній сцені [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. — 2008. —28 листоп. —  С. 8.. — 
(Напередодні).  
Міжнародний фестиваль . JAZZ BEZ відбудеться у Тернополі 11—14 грудня. 
 

Тернопіль прийматиме світовий джаз [Текст] : розпочався восьмий міжнародний джазовий фестиваль «JAZZ BEZ ’2008» // Нова 
Тернопільська газета. — 2008. — 10—16 груд. — С.5 ; фотогр.  
 

Тисячна, Н.  Вибух джазу [Текст] : в Україні пройде фестиваль  Jazz Bez / Н. Тисячна // День. — 2008. —3 груд. —  С.2 ; фотогр. 
Про учасників, гостей та програму Міжнародного джазового фестивалю JAZZ BEZ. 
 

Шостак, А. До Тернополя їде джаз [Текст] / А. Шостак // 20 хвилин. — 2008. — 10 груд. —  С. 2. 
Про джазовий фестиваль . JAZZ BEZ у Тернополі. 
 

Янович, А. На сцені — джаз, у фойє — білизна : диски з записом минулорічного джем—сейшну продавали по 
40 гривень [Текст] / А. Янович // 20 хвилин. — 2008. — 15—16 груд. — С. 10 ; фотогр. 
Про особливості цьогорічного фестивалю «JAZZ BEZ». 
 

Міжнародний конкурс молодих трубачів ім. М. Старовецького 
Заморська, Л. У Тернополі — конкурс молодих трубачів [Текст] : концерт переможців буде 9 листопада в театрі 

актора і ляльки/ Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. — 7 листоп. — С. 14; фотогр. 
Про Міжнародний конкурс молодих трубачів ім. М. Старовецького у Тернополі. 
 

Під звуки труби… [Текст] // Урядовий кур’єр. — 2008. — 18 листоп. — С. 11. 
Про міжнародний конкурс молодих трубачів імені Мирона Старовецького в Тернополі, його мету, учасників. 
 

Процак, Б. Дзвінкий поклик труби [Текст] : [інтерв’ю]/ розм. Є. Зозуляк // Вільне життя. — 2008. — 7 листоп. — 
С. 7; фотогр. 
Про мету, програму та переможців ІІІ Міжнародного конкурсу молодих трубачів ім. М. Старовецького. 
 

Сирник, І. Змагатимуться трубачі [Текст] / І. Сирник // Експрес. — 2008. — 7—8 листоп — Регіональні новини. 
— С. 12; фотогр. 
Коротка інформація про Міжнародний конкурс молодих трубачів ім. М. Старовецького, його учасників та призи.  
 



 

Сирник, І. Найкращому трубачеві — «Ямаху» [Текст] / І. Сирник // Експрес. — 2008. — 11—12 листоп. — Регіональні 
новини. — С. 12. 
У Тернополі відбувався міжнародний конкурс молодих трубачів, у якому цьогоріч взяли участь майже 50 обдарованих музикантів з 
України та з—закордону віком від 14—ти до 30 років. 
 

Тернопільські трубачі — трубачніші [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2008. — 12 листоп. — С. 2. 
Про ІІІ міжнародний конкурс молодих трубачів ім. М. Старовецького у Тернополі та його переможців. 
 

Ткач, Л. Журі визначило переможців [Текст] / Л. Ткач // Вільне життя. — 2008. — 14 листоп. — С. 1. 
У Тернополі відбувся ІІІ Міжнародний конкурс молодих трубачів ім. М. Старовецького, в якому взяли участь 48 виконавців з музичних 
коледжів і академій України та країн близького зарубіжжя. 
 

Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда» 
Бурма, В. Хай цвіте, хай цвіте червона калина, хай живуть, хай живуть славні козаки / В. Бурма // Вільне життя. — 

2008. — 2 жовт. —  С.1. 
Про переможців VII Всеукраїнського фестивалю козацької пісні «Байда». 
 

Грещук, Г. Доки буде Україна, доти будуть козаки [Текст] / Г. Грещук, О. Ліберний // Свобода. — 2008. — 1 жовт. — 
С.7; фотогр. — (VII Всеукраїнський фестиваль). 
Про хід VII Всеукраїнського фестивалю козацької пісні «Байда» у Тернополі. 
 

Гродецька, В. Є ще порох у порохівницях [Текст] : у Тернополі відбувся VII Всеукраїнський фестиваль козацької пісні 
«Байда» / В. Гродецька // Експрес. — 2008. — 30 верес.—1 жовт. — Регіональні новини. — С.2; фотогр. 
Взяти участь у мистецькому заході зголосилося понад 500 учасників із 16 областей України. 
 

Доки буде Україна, доти будуть козаки : фоторепортаж Богдана Приймака // Свобода. — 2008. — 1 жовт. —  С.14. — 
(VII Всеукраїнський фестиваль «Байда»). 
 

Колесник, Н. «Байда — 2008» : як татари ріднилися з козаками [Текст] / Н. Колесник // Нова ера. — 2008. — 1—7 
жовт. — С.9; фотогр. 
Детальна інформація про учасників, гостей та переможців фестивалю. 
 

Мичко, С. Гуляв «Байда», гуляла Україна [Текст] : на Всеукраїнському фестивалі козацької пісні [у Тернополі] 
визначали найпишнішого козака, найдотепнішого гумориста й посвячували урядовців у козаки / С. Мичко // Україна молода. 
— 2008. — 4 жовт. — С. 12; фотогр. 
 

Полигач, О. Кримські козаки виспівали на «Байді» 10 тисяч гривень [Текст] / О. Полигач // Нова Тернопільська газета. 
— 2008.  — 1—7 жовт. — С.12; фотогр.  
Про переможців VII Всеукраїнського фестивалю козацької пісні «Байда» в Тернополі. 
 

Сергійчук, М.  Козацькі пісні лунали на Тернопіллі [Текст] / М. Сергійчук // Культура і життя. — 2008. — 5 листоп. 
— С. 3. 
Нотатки про проведення на Тернопільщині VІІ Всеукраїнського фестивалю козацької пісні «Байда» та його підсумки. 
 

Чіпак, І. Минулих вихідних Тернопіль «окупували» козаки з усіх куточків України [Текст] / І. Чіпак // Місто. — 
2008. — 1 жовт. — С.17; фотогр. 
У Тернополі відбувся VII Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда», в якому взяли участь представники16 областей України. 
 

Чуйко, О. Козаків перемогли татари [Текст] / О. Чуйко, Н. Новак // RIA плюс. — 2008. — 1 жовт. —  С.4 ; фотогр. 
Про переможців та учасників VII Всеукраїнського фестивалю козацької пісні «Байда» у Тернополі. 
 

Шот, М. Як козаки фестивалили [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2008. — 8 жовт. — С.17; фотогр. 
У Тернополі під патронатом Президента України відбувся Всеукраїнський фестиваль—конкурс козацької пісні «Байда». В ньому взяли 
участь понад півтисячі учасників із шістнадцяти регіонів України. 
 

Всеукраїнський хореографічний фестиваль  «Галицькі фрески» 
Воробйов, В. Танцюючи, діти ставили справжні спектаклі [Текст] : фестиваль «Галицькі фрески» зібрав майже 

600 учасників / В. Воробйов // 20 хвилин. — 2008. — 1 листоп. — С. 14. 
Про Всеукраїнський хореографічний фестиваль—конкурс для дітей та молоді «Галицькі фрески» у Тернополі.  
 

«Галицькі фрески» в «Березолі» [Текст] // Свобода. — 2008. — 24 жовт. — С. 8.  
Всеукраїнський хореографічний фестиваль «Галицькі фрески» для дітей та молоді цьогоріч відбувся 25—26 жовтня в ПК «Березіль» ім. 
Леся Курбаса. 
 

Заморська, Л. У «Березолі відбудеться хореографічний фестиваль» [Текст] : змагатимуться 25 танцювальних 
колективів із 12 областей // 20 хвилин. — 2008. — 22 жовт. — С.14. 
Всеукраїнський фестиваль «Галицькі фрески» відбудеться 25—26 жовтня в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
 

Костишин, Л. «Галицькі фрески» єднають серця [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 2008. — 29 жовт. — С. 
9; фотогр. 
Уже вдруге відбувся в Тернополі Всеукраїнський хореографічний фестиваль—конкурс для дітей і молоді «Галицькі фрески». 
 

 



 

Всеукраїнська танцювальна олімпіада «Подоляни—2008» 
Брик, Л. Танцюють всі…Або майже всі [Текст] // Свобода. — 2008. — 5 груд. — С.8. — (Дали лиха закаблукам).  

У Тернополі відбулась третя Всеукраїнська олімпіада, у якій взяли участь 3,5 тисячі учасників зі всієї України. 
 

Герасимів, З. Танцювальна олімпіада пройшла на «ура» [Текст] / З. Герасимів // Номер один. — 2008. — 3 груд. — С. 12; 
фотогр. 
Про ІІІ Всеукраїнську танцювальну олімпіаду: її організаторів, учасників, переможців, суддівську колегію. 
 

Ліпінська, Н. Влад Яма: «За характером я — самітник» [Текст] / Н. Ліпінська  // Нова ера. — 2008. — 3—9 груд. — С. 6; 
фотогр. 
Про Всеукраїнську танцювальну олімпіаду—2008, яка тривала у Тернополі з 28 листопада по 1 грудня. 
 

Судова, Т. У Тернополі відтанцювала міжнародна Олімпіада [Текст] / Т. Судова // Місто. — 2008. — 3 груд. — С. 2. 
Третя Всеукраїнська танцювальна олімпіада «Подоляни—2008» в Тернополі зібрала близько 3500 учасників та 70 танцювальних 
колективів з України, Молдови, Білорусі, Росії Ізраїлю, Польщі. 
 

Інші фестивалі та конкурси 
Брик, Т. Вурденкінд із Застінки [Текст] / Т. Брик // Свобода. — 2008. — 24 груд. — С. 12. 

Дев’ятикласник Михайло Потребко із села Застінці Тернопільського району переміг на Всеукраїнському конкурсі «Наш пошук і 
творчість — тобі, Україно», розробивши найкращий макет індивідуального житлового будинку. 
 

Заморська, Л. Музики співають, а Мокуші вишивають [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. — 24 
листоп. — С. 2. 
Про хід цьогорічного фестивалю родинної творчості «Сузір’я талантів». 
 

Запрошує «Стара фортеця» [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2008. — 1—7 жовт. — С.4. 
Міжнародний історико—туристичний фестиваль середньовічної культури «Стара фортеця» відбудеться 11—12 жовтня у Кременці. 
 

Зборовський, А. Всеукраїнські «Пісенні візерунки» / А. Зборовський // Культура і життя. — 2008. — 7 жовт. —  С.5. 
Співочі гурти Тернопільщини брали участь у VI всеукраїнському фестивалі аматорського «Пісенні візерунки» (Ворзель, Київська обл.). 
 

Зозуляк, Є. Геть з поля пам’яті кукіль [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. — 2008. — 19 груд. — С. 6. — 
(Репрезентації). 
Про репрезентацію поетичної збірки Марії Гуменюк «Відсію з пам’яті кукіль». 
 

Климчук, Г. У ляльковому театрі родини демонстрували свою творчість [Текст] / Г. Климчук // Номер один. — 
2008. — 26 листоп. — С. 3 ; фотогр. 
VI—й міський фестиваль родинної творчості проходив в обласному академічному театрі актора і ляльки 21 листопада. 
 

Костишин, Л. Премія від Олександра Смика [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 2008. — 19 груд. — С. 8. — 
(Цікаво). 
Про премію від Олександра Смика та лауреатів у номінаціях. 
 

Костура, Д. «Пісенні візерунки» у Ворзелі [Текст] / Д. Костура // Українське слово. — 2008. — 8—14 жовт. — 
С. 13; фотогр. 
Про VI Всеукраїнський фестиваль аматорського мистецтва «Пісенні візерунки» та участь у ньому народного хору «Галичанка» 
медичних працівників Чортківської центральної районної лікарні Тернопільської області. 
 

Лінчевська, С. Михайло Потребко — переможець Всеукраїнського конкурсу [Текст] / С. Лінчевська // Місто. — 
2008. — 24 груд. — С. 6; фотогр. 
Про дев’ятикласника Товстолузької середньої школи Михайла Потребка, який став переможцем всеукраїнського конкурсу «Наш пошук 
і творчість тобі, Україно!». 
 

Ляхович, М. Цього року на «Нівроку»…[Текст] / М. Ляхович // Свобода. — 2008. — 17 жовт. — С.8; фотогр. 
11—12 жовтня у Тернополі відбувся 14—й фестиваль «Файне місто «Нівроку». 
 

Михальчук, Н. Відбулися нобелівські читання [Текст] / Н. Михальчук // Вільне життя. — 2008. — 19 груд. — 
С. 6. — (Що? Де? Коли?). 
Про чергові Нобелівські Міжнародні читання на Тернопільщині. 
 

Мовчан, У. «Мальви» перетворили Тернопіль на танцювальну столицю [Текст] / У. Мовчан // Місто. — 2008. — 
24 груд. — С. 6. 
Про Відкритий Кубок змагань із сучасного та спортивного танцю, присвячений пам’яті Мар’яна Дацка, засновника бального танцю в 
Тернополі. 
 

Понад 1000 танцюристів змагалися за «Кубок Мальв» [Текст] // Номер один. — 2008. — 24 груд. — С. 4. 
Про відкриті Міжнародні змагання зі спортивного та бального танцю «Кубок Мальв». 
 

Сергієнко, Г. Заслужили? Отримайте! [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. — 2008. — 19 груд. — С. 8 ; фотогр. — 
(Ініціатива Смика). 
Про нагороджених особистою премією поета—пісняра Олександра Смика. 
 

Сергієнко, Г. Україна — велика родина [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. — 2008. — 19 груд. — С. 8 ; фотогр. — 
(Свято пісні). 
Про підсумки половини Фестивалю мистецтв України «Заспівай, родино!» 



 

Сирник, І. З пластунів у «колобки» [Текст] / І. Сирник // Експрес. — 2008. — 11—12 листоп — Регіональні 
новини. — С. 12. 
У Тернополі відбулось Всеукраїнське мистецьке змагання «Орликіада», на яке приїхали 14 команд із Києва, Львова, Ужгорода, 
Острога, Івано—Франківська, Луцька та США. 
 

Сирник, І. Лицарський фестиваль [Текст] / І. Сирник // Експрес. — 2008. — 10—11 жовт. — Регіональні 
новини. — С.1; фотогр.  
Історико—туристичний фестиваль середньовічної культури «Стара фортеця» відбудеться 11—12 жовтня на кременецькій горі Боні, що 
на Тернопільщині. 
 

Сирник, І. Казкові змагання [Текст] / І. Сирник // Експрес. — 2008. — 7—8 листоп. — С. 12. 
8—9 листопада в Тернополі відбудеться Всеукраїнське мистецьке змагання «Орликіада» за участю пластунів із Києва, Тернополя, 
Рівного, Ужгорода, Острога, Івано—Франківська, Луцька та міст Львівщини. 
 

У Кременці відбудеться фестиваль «Стара фортеця» [Текст] // 20 хвилин. — 2008. — 9 жовт. — С. 14. 
Програма Міжнародного історико—туристичного фестивалю середньовічної культури у Кременці. 
 

Усім фестивалям фестиваль! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 17—23 груд. — С. 5 ; фотогр. 
Нотатки про своєрідний підсумок половини Фестивалю мистецтв України «Заспівай, родино!» у Тернополі. 
 

Чорна, Н. Сонця ясного діти та вольного вітру брати [Текст] / Н. Чорна // Вільне життя. — 2008. — 12 листоп. — 
С. 6; фотогр. 
У Тернополі 7—9 листопада тривали Всеукраїнські пластові мистецько—інтелектуальні змагання «Орликіада» . 
 

Шот, М. Хто почує думу сільського музики? [Текст] / М. Шот // Вільне життя. — 2008. — 5 груд. —  С.8; фотогр. 
Перший обласний фестиваль—конкурс хореографічних колективів закладів освіти «Український танець—увиванець», організований 
управлінням освіти і науки ОДА, відбувся у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса . 
 

Аматорські, мистецькі колективи та творчі об’єднання Тернопільщини 
Заморська, Л. У Варшаві «Ходаки»  виступали залюбки [Текст] : «20 хвилин» гортає альбом гурту «Ходаки» разом із 
художнім керівником Михайлом Полюгою / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. — 2 жовт. — С.8. — (Знай наших).  
 

Заморська, Л. Хор «Дзвони пам’яті» шукає меценатів [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. — 14 жовт. — С.2. 
Народний аматорський хор «Дзвони пам’яті» потребує фінансової допомоги для творчої поїздки в Італію. 
 

Костишин, Л. «Зоринка різдвяного неба» [Текст] / А. Костишин // Вільне життя. — 2008. — 24 груд. — С. 5. 
Про вокальний конкурс «Зоринка різдвяного неба» та інші заходи, приурочені новорічно—різдвяній тематиці, у Тернопільській хоровій 
школі «Зоринка». 
 

Сергієнко, Г. Різдвяного неба «зоринки» [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. — 2008. — 24 груд. — С. 7; — фотогр. 
Про низку художньо—мистецьких і виховних заходів, які будуть проведені дитячою хоровою школою «Зоринка». 
 

Присвоєно звання «народний» [Текст] // Свобода. — 2008. — 7 листоп. — С. 2. 
Звання «народного» присвоєно духовому оркестру села Шумбар на Шумщині. 
 

У Варшаві «Ходаки»  виступали залюбки! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 1—7 жовт. — С.12; 
фотогр. 
Зразковий художній фольклорно—обрядовий гурт «Ходаки» із Малого Ходачкова давав концерти у польських містах Радзіміні та 
Варшаві. 
 

Федишин, Б.  «Наша сотня вже готова вирушати з Куликова…» [Текст] / Б. Федишин // Свобода. — 2008. — 10 груд. — 
С. 12. — (Коли співає серце і душа). 
Про фольклорний ансамбль із села Куликова, що на Кременеччині. 
 

Черкаських, Є. «Зоринка різдвяного неба» відзначила переможців [Текст] / Є. Черкаських // Місто. — 2008. — 
24 груд. — С. 6 ; фотогр. 
Упродовж двох днів у дитячій хоровій школі «Зоринка» проходив традиційний вокальний конкурс «Зоринка різдвяного неба», в якому 
змагалися понад 150 учасників віком від 6 до 17 років. 
 

Шанує народні звичаї «Більчанка» [Текст] // Урядовий кур’єр. — 2008. — 18 груд. — С. 9 ; фотогр. 
Про народний аматорський ансамбль «Більчанка» з Більче—Золотого, що в Борщівському районі. 
 

Шот, М. Вечорниці у Дністровому [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2008. — 5 груд. —  С. 13. 
Про фольклорний гурт  із села Дністрове Борщівського району. 
 

Персоналії 
Загублений у листопаді! [Текст] : [інтерв’ю з тернопільським художником Д. Стецьком] / розм. Г. Коверко // 

Свобода. — 2008. —28 листоп. — С.8 ; фотогр. 
 

Заморська, Л. Судилась їй співоча доля [Текст] : усі життєві негаразди тернопільська співачка Ярослава Декалюк долає з піснею // 
20 хвилин. — 2008. — 29 грудня. — С. 10. 
Про тернопільську співачку, солістку «Оркестри Волі» Ярославу Декалюк. 
 



 

Іван Марчук: «Я створив три тисячі картин. тепер прошу лише стіни, де б їх можна було повішати…» [Текст] 
// Нова Тернопільська газета. — 2008. — 17 жовт. — С.6; фотогр. 
Про народного художника, кераміста, графіка. лауреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, уродженця Тернопільщини Івана 
Марчука. 
 

Заморська, Л. 15 років їх єднає музика [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. — 19 листоп. — С.10; фотогр. 
Про кафедру вокально—хорових дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, яка святкує 15-
річний ювілей. 
 

Заморська, Л. Романчук готує нові романи:  «Місто карликів» і «Ціна свободи» побачать світ незабаром 
[Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. — 26 листоп. — С. 14. 
Зустріч з тернопільською письменницею Лесею Романчук відбулась у книгарні «Дім книги». 
 

Колесник, Н. Тернопільський гончар — послідовник трипільської культури [Текст] / Н. Колесник // Нова ера. — 
2008. — 3—9 груд. — С. 8: фотогр. 
Про тернопільського гончаря , майстра художньої кераміки Василя Бардачевського. 
 

Колесник, Н. У пошуках вічної краси [Текст] / Н. Колесник // Нова ера. — 2008. — 17—23 груд. — С. 9 ; фотогр. 
Розповідь про відому в мистецьких колах Тернопілля художницю—дизайнера Світлану Шинкаренко. 
 

Кулик, О. Мистецька «родина» на вулиці Валовій [Текст] : тернопільську художницю Ганну Лось малювання 
врятувало після аварії / О. Кулик // 20 хвилин. — 2008. — 14 жовт. — С. 5. 
Про тернопільських художників. 
 

Ліпінська, Н. Ікона — це вікно в небо [Текст] / Н. Ліпінська // Нова ера. — 2008. — 5—11 листоп. — С. 9; фотогр. 
Про іконописця Володимира Шерстія з Підволочиського району. 
 

Ліпінська, Н. Лялька—мотанка — прадавній оберіг українців [Текст] / Н. Ліпінська // Нова ера. — 2008. — 
26 листоп.—2 груд. — С. 8 ; фотогр. 
Творчий портрет майстрині Тамари Григорівни Борисюк з Тернополя. 
 

Марчук, І. Іван Марчук: «Мені соромно, що я живу в Україні» [Текст] : [інтерв’ю] / розмову вів Б. Бондаренко 
// Експрес. — 2008. — 9—16 жовт. — С.17—18; фотогр. 
Роздуми народного художника України Івана Марчука про мистецтво, політику та власні захоплення. 
 

Мокрецька, Т. «Пісня зі мною в радості і в смутку…» [Текст] / Т. Мокрецька // Вільне життя. — 2008. — 28 трав. —  С. 8; фотогр. 
Про творчий шлях композитора і поета з Тернополя Василя Дунця. 
 

Онисько, І. Різьбяр, який не любить похвали [Текст] / І. Онисько // RIA плюс. — 2008. — 12 листоп.— С. 15; фотогр. 
Про різьбяра з Почаєва Миколу Шатківського. 
 

Сагаль, О. Богдан  та Ганна Ткачики[Текст] : життя, мов писане полотно/ О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 10—
16 груд. — С. 5 ; фотогр. 
Про тернопільських художників Богдана і Ганну Ткачиків. 
 

Сагаль, О. Мистецтво, що до Вічності підносить душу [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 19—
25 листоп. — С. 6 ; фотогр. 
Творчий портрет митця і скульптора Романа Вільгушинського. 
 

Унгурян, О. Иван Марчук: «Меня тянет домой, в родное село. Хоть и хаты моей там давно нет» [Текст] / О. Унгурян // Факты. — 
2008. — 21 листоп. — С. 28 ; фотогр. 
Про нашого земляка, талановитого художника Івана Марчука та виставку його картин у столичному Музеї мистецтв. 
 

Цебрій, Є З ляльок перейшла на…танцівниць [Текст] / Є. Цебрій // RIA плюс. — 2008. — 10 груд. —  С. 21. 
Про тернопільську танцівницю Людмилу Білоус та її захоплення створювати костюми для виступів. 
 

Чорна, Н. Коли малює душа [Текст] / Н. Чорна // Вільне життя. — 2008. — 17 жовт. — С. 8; фотогр. — 
(Силуети). 
Про художника із Скали-Подільської Євгена Шлапака. 
 

Шостак, Н. Коли любиш життя і красу [Текст] / Н. Шостак // Вільне життя. — 2008. — 31 жовт. — С. 8; фотогр. 
Про майстра народної творчості Людмилу Павлову з Тернополя. 
 

Шот, М. Диригент свого життя [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2008. — 22 листоп. — С. 9 ; фотогр. 
Про Миколу Маліборського, уродженця Тернопільщини, композитора, який мріє відзначити своє 95—річчя на тернопільській сцені. 
 

Ясіновська, М. Подільська королева вальсу [Текст] : [інтерв’ю] / розм. Т. Слободяник // Вільне життя. — 2008. — 
7 листоп. — С. 5. — (З Тернопілля родом).  
Про нашу землячку, заслужену артистку України, солістку Хмельницької обласної філармонії Марію Ясіновську. 
 

Інше 
Вандзеляк, Г. У вишитті тім — і краса, і врода [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2008. — 19 груд. — С. 1 ; 

фотогр. 
Про борщівські вишивки та святе ставлення до них у Борщівському районі. 
 



 

Вдовиченко, Г. Бучач, місто Пінзеля та Меретина [Текст] / Г. Вдовиченко // Високий замок. — 2008. — 22—23 листоп. — С. 10 ; 
фотогр. — (Маршрут вихідного дня). 
Про місто Бучач — місто—музей архітектурних пам’яток і скульптурних шедеврів та видатного скульптора XVIII століття Іоанна 
Георга Пінзеля. 
 

Вдовичеко, Г. Гусятин потребує книжок — і копійчаних розмальовок, і дорогої Острозької Біблії [Текст]  : як 
працює книгарня, нещодавно відкрита у районному містечку на Тернопільщині [Текст] / Г. Вдовиченко // Високий 
замок. — 2008. — 5 листоп. — С. 6; фотогр. 
Про відкриття першої за 17 років нової книгарні у місті Гусятині. 
 

Вдовиченко, Г. Пінзель похований під Успенським костелом у Бучачі [Текст] / Г. Вдовиченко // Високий замок. — 2008. — 20 
листоп. — С. 12 ; фотогр. 
У мальовничому місті Бучачі на Тернопільщині жив найзагадковіший скульптор XVIII століття, який забрав у могилу таємницю свого 
життя та смерті. 
 

Вдовиченко, Г. Святого Онуфрія врятував грубий шар вапна… [Текст] / Г. Вдовиченко // Високий замок. — 2008. — 
6—12 листоп. — С. 1, 12. 
Про одну з найкращих робіт Іоанна Георга Пінзеля — скульптуру св. Онуфрія, яка дивом збереглася у с. Рукомиші біля Бучача. 
 

Вдовиченко, Г. Скелі Рукомиша дивляться очима Христа [Текст] / Г. Вдовиченко // Високий замок. — 2008. — 8 
листоп. — С. 17; фотогр. 
У статті згадується про унікальну роботу відомого майстра XVIII століття Іоанна Георга Пінзеля — статую святого Онуфрія. 
 

Ганішевський, А. Коли душа жива і небайдуже перо [Текст] /В. Ганішевський // Вільне життя. — 2008. — 5 
листоп. — С. 9. — (Щойно прочитане). 
Про вихід нової книги заслуженого журналіста України Галини Садовської. 
 

Гармасій, О. Наших краєзнавців оцінили у Києві [Текст] : четверо тернопільських науковців повернулись зі 
столиці почесними / О. Гармасій // 20 хвилин. — 2008. — 6 листоп. — С. 4; фотогр. 
Почесним краєзнавцем повернувся зі столиці директор Державного архіву Тернопільської області Б. Хаварівський. 
 

Герман, О. «Славетне гроно Тернопілля» [Текст]  / О. Герман // Вільне життя. — 2008. — 5 груд. — С. 5 ; фотогр. 
Про вихід у світ навчального посібника з літератури рідного краю «Славетне гроно Тернопілля». Автор видання — Галина Шот. 
 

Гісь, С. У Тернополі буде аналог львівського «Вернісажу» [Текст] / С. Гісь // Нова Тернопільська газета. — 
2008. — 1—7 жовт. —  С.5. 
Щовихідних у Тернополі на майдані Мистецтв діятиме етноукраїнський ярмарок, де буде представлений широкий асортимент 
національних виробів. 
 

Гродецька, В. А тепер — Кременецькі гори [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 2008. — 2—9 жовт. — 
Тернопільські новини. — С. 1,2. 
Відповідно до указу Президента «Про невідкладні заходи щодо мережі національних природних парків» на Тернопільщині будуть 
створені два національні парки — «Дністровський каньйон» та «Кременецькі гори». 
 

Гузьо, Г. Скульптури Пінзеля пішли б з молотка за мільйони «зелених» [Текст] / Г. Гузьо // Високий замок. — 
2008. — 8 листоп. — С. 8; фотогр. 
Про унікального майстра—скульптора Іоанна Георга Пінзеля, який жив і творив у селі Рукомиші на Тернопільщині, та презентацію 
його спадщини за кордоном. 
 

Дацко, О. Ольга Дацко: «На відміну від клубів—дилетантів «Мальви» працюють на результат» [Текст] : [інтерв’ю з 
президентом клубу спортивного танцю О. М. Дацко] / розм. О. Терещук // Місто. — 2008. — 29 жовт. — С. 13. 
 

Дігай, Т. У «Тернополя» — нове обличчя [Текст] / Т. Дігай // Свобода. — 2008. — 7 листоп. — С. 8; фотогр. 
Із першого серпня цього року посаду головного редактора тижневика «Тернопіль», що виходив як комерційно—інформаційний, 
обійняв письменник Петро Сорока. 
 

Дудка, А. Магічна сила бісерних мережев [Текст] / А. Дудка // Нова ера. —  2008. — 22—28 жовт. — С. 8 ; фотогр. 
Про істрію виникнення виробів із бісеру та народного майстра України з бісероплетіння Галину Михальську зі Збаража. 
 

Єгорова, І. І знову майстер Пензель! [Текст] / І. Єгорова // Голос України. — 2008. — 19 листоп. — С. 15. 
Збірка знайдених в Україні робіт майстра Пінзеля поповнилася чудовим експонатом. Фігуру святого Онуфрія з монастиря в селі 
Рукомиші, що поблизу Бучача, вперше представлено громадськості у львівському Палаці мистецтв. 
 

Заморська, Л. Готуються до 200—річчя Юліуша Словацького [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. — 
14 жовт. — С.14. 
Про відзначення ювілею від дня народження поета на Тернопільщині. 
 

Заморська, Л. Київські художники привезли нові картини / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. — 12 груд.— 
С. 20 ; фотогр.  
Шістьма новими картинами поповнилась колекція приватної арт—галереї на вулиці Митрополита Шептицького. 
 

Заморська, Л. У «Козі» — презентація книги [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. — 13 листоп. — С.14; 
фотогр. 
Презентація нової книги львівського історика Ярослава Грицака «Життя, смерть та інші неприємності» відбудеться 15 листопада в арт-
клубі «Коза». 



 

Заморська, Л. У неділю — вечір пам’яті Івана Мердака [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. —28 листоп. —  С. 14; 
фотогр. 
Вечір пам’яті відомого скульптора та художника Івана Мердака відбудеться 30 листопада в приміщенні товариства «Лемківщина». 
 

Заморська, Л. У Тернополі з’явилась ще одна книгарня [Текст] : у день відкриття будуть зустрічі з відомими 
авторами // 20 хвилин. — 2008. — 23 жовт. — C. 14; фотогр. 
Нову книгарню «Дім книги» видавництва «Навчальна книга — Богдан» відкриють 23 жовтня в Тернополі на вулиці Коперника. 
 

Зозуляк, Є. Дві зорі творчості: перо і пензель [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. — 2008. — 14 листоп. — С.6. 
На здобуття обласної літературної премії ім. Б. Лепкого представлено письменника Михайла Левицького.  
 

Климчук, Г. У новій книгарні зібрали близько 20 000 книг [Текст] / Г. Климчук// Номер один. — 2008. — 
29 жовт. — С.13; фотогр. 
23 жовтня відбулися урочистості з нагоди відкриття четвертого книжкового магазину видавництва «Навчальна книга — Богдан» у 
Тернополі.  
 

Козирєва, Т. «Барви її голосу — барви її землі», — каже перекладач Андрій Содомора про Соломію 
Крушельницьку [Текст] / Т.Козирєва / Високий замок. — 2008. — 30 верес. — C. 6; фотогр. 
У Львівському музично—меморіальному музеї Соломії Крушельницької презентували спільну працю львівських, тернопільських та 
авторів з різних куточків України й Польщі «Шляхи тріумфів», видану у видавництві «Джура». 
 

Костишин, Л. Сніг у Нью—Йорку — завжди повернення в Європу [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 
2008. — 17 жовт. — С. 6; фотогр. 
В арт—клубі «Коза» читав свої вірші наш земляк поет Василь Махно. 
 

Костишин, Л. У Тернополі — нова книгарня. Найбільша [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 2008. — 
29 жовт. — С. 6; фотогр. 
Видавництво «Навчальна книга — Богдан» відкрило черговий магазин «Дім книги». 
 

Левицька, Л. Економіка і культура: два крила [Текст]: як спрямувати студентську енергію їм на благо / Л. 
Левицька // Голос України. — 2008. — 24 груд. — С. 11 ; фотогр. 
Про різноплановість та об’ємність творчої діяльності в ТНЕУ, колективи художньої самодіяльності, проведені заходи, акторські 
здібності студентів. 
 

Лінчевська, С. Невідоме про відомих розкрив Богдан Мельничук [Текст] / С.Лінчевська // Місто. — 2008. — 
10 груд. —  С. 6. 
Богдан Мельничук нещодавно випустив ще одну збірку під назвою «Невідоме про відомих» і порадував читачів іскрометним гумором. 
 

Місце «Випадкової зустрічі» змінити не можна [Текст] / Нова Тернопільська газета. — 2008. — 17—23 груд. — 
С. 7 ; фотогр. 
Про реконструйовану скульптуру «Випадкова зустріч», яку подарував Тернополю волонтер Корпусу миру Джон Звожек. 
 

Ониськів, М. Тернопільське ВПУ—4: День Михайла Паращука [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. — 2008. —28 листоп. —  
С. 6; фотогр. 
Про святкування 130—річчя від дня народження видатного українського скульптора, архітектора, нашого земляка Михайла Паращука у 
Тернополі. 
 

Півторак, Р. Український Мікеланджело [Текст] / Р. Півторак // Свобода. — 2008. — 3груд. —  С.2. — (Міжнародна 
конференція). 
Про урочини з нагоди 130—річчя від дня народження скульптора, архітектора, уродженця Тернопільщини М. Паращука у ВПУ-4, яке 
носить ім’я митця. 
 

Погорецький, В. До джерел рідного краю [Текст] / В. Погорецький // Вільне життя. — 2008. — 7 листоп. — С. 5; 
фотогр. — (Нова фундація). 
Про творчу зустріч письменників Тернопільщини в Росохачі Чортківського району за участю нашого земляка, нині жителя Харкова, 
відомого українського поета Степана Сапеляка. 
 

Сагаль, О. Дім, що збудував Богдан [Текст] : видавництво «Богдан» подарувало Тернополю найбільшу на 
нинішній день книгарню — «Дім книги» / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 29 жовт. — С. 5; фотогр. 
 

Сирник, І. Сім чудес району [Текст] / І. Сирник //  Експрес. — 2008. — 4—11 груд. —  С. 12. 
На Гусятинщині визначили сім місцевих історико—культурних та сім природних чудес. 
 

Смик, О. Коза ностра Ігоря Мамуса [Текст] / О. Смик // 20 хвилин. — 2008. — 20 листоп. — С. 12 ; фотогр. 
Разом з газетами «RIA плюс» та «20 хвилин» лауреат премії ім. Василя Стуса поет—пісняр Олександр Смик започаткував власну 
премію. 
 

Сушкевич, В. Як я завзято жебрав, і як це все закінчилося книгою «Листи до друга» [Текст] / В. Сушкевич // 
Вільне життя. — 2008. — 24 груд. — С. 5.—(Репортерські стежки).  
Про вихід нової книги В.Сушкевича «Листи до друга», яка вийшла в Львівському видавництві «Піраміда» на замовлення «Видавничого 
дому «Вільне життя». 
 

Третяченко, О. Ялиночко, гори! [Текст] / О. Третяченко // Вільне життя. — 2008. — 24 груд. — С. 5. — 
(Тернопіль святковий). 
Про свято запалення новорічної ялинки в Тернополі. 



 

Уже святкуємо ! [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2008. — 24 груд. — С. 1 ; фотогр. 
Про відзначення новорічно—різдвяних свят у Тернополі: благодійні акції, міський фестиваль «Повір у себе», вистави у театрах 
обласного центру. 
 

Янович, А. Пам’ятник Словацькому в Кременці не поставлять [Текст] / А. Янович // 20 хвилин. — 2008. — 
18 листоп. — С. 5 ; фотогр. 
Про заходи, які відбудуться до 200—річчя від дня народження польського поета та драматурга Юліуша Словацького в Кременці. 
 

Яремчук, Х. Пам’ятники їм — у народних серцях [Текст] / Х. Яремчук // Вільне життя. — 2008. — 7 листоп. — С. 1. 
Про відзначення Дня працівників освіти й Міжнародного дня музики в Чортківському педагогічному училищі ім. О. Барвінського. 
 

2008 рік — Рік замків 
Голояд, І. Сім замків тепер під опікою держави [Текст] / І. Голояд // 20 хвилин. — 2008. — 11 листоп. — С. 6; фотогр.  

Сім замків Тернопільщини увійшли до складу Національного заповідника «Замки Тернопілля» і будуть фінансуватися безпосередньо з 
бюджету держави. 
 

Замки фінансуватиме держава [Текст] // RIA плюс. — 2008. — 19 листоп. — С. 2.  
Сім замків Тернопільщини передали до сфери управління Міністерства регіонального розвитку і будівництва. Кошти на їхнє 
фінансування надходитимуть з Держбюджету. 
 

Спорудження пам’ятника С. Бандері у Тернополі 
Бойко, В. Перший пам’ятник Степану Бандері [Текст] / В. Бойко // Свобода. — 2008. — 26 листоп. — С. 4. — 

(Трибуна депутата). 
Про засідання постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань духовності, культури, свободи слова та інформації, на якому 
розглядалось питання щодо спорудження в м. Тернополі пам’ятника провідникові ОУН Степану Бандері. 
 

Гродецька, В. Пам’ятник Бандері [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 2008. — 18—25 груд. — С. 12. 
Про заходи до 100—річчя від дня народження С.Бандери та відкриття музею і пам’ятника провідникові ОУН. 
 

Дзік, О. Пам’ятник Бандері відкрили в Тернополі [Текст] / О. Дзік // Газета по—українськи. — 2008. — 31 груд. — С. 3. 
Автор монументу — скульптор Роман Вільгушинський. 
 

Каменюк, О. Буде пам’ятник провіднику [Текст] / О. Каменюк // Нація і держава. — 2008. — 9 груд. —  С. 4. 
Про громадськість Тернополя, яка готується до урочистого відкриття 1—го січня 2009 року  пам’ятника Степану Бандері. 
 

Пам’ятник Степану Бандері в Тернополі відкриють 26 грудня о 14 годині [Текст] // Свобода. — 2008. — 24 груд. — С. 2. 
 

Роман Заставний: «Хай політикани вивернуть кишені!»  [Текст]  : міський голова Тернополя, підтримуючи 
спорудження пам’ятників Соломії Крушельницькій та Степану Бандері, відкидає усі звинувачення // Місто. — 2008. — 
17 груд. — С. 5. 
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