
 

Управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Відділ інформації 
 

 

 

 

 

 

 
 

КУЛЬТУРА ТЕРНОПІЛЬЩИНИ  
(СТОРІНКАМИ ПЕРІОДИКИ ) 

І КВАРТАЛ 2009 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тернопіль — 2009 
 



 

Загальні питання культури 
Сагаль, О. Гроші без культури — набагато небезпечніше, ніж культура без грошей [Текст] / О. Сагаль// 

Нова Тернопільська газета. — 2009. — 11—17 лют. — С. 5 : фотогр. 
Автор статті та представники культурної сфери (начальник управління культури облдержадміністрації Г. Шергей, директор 
Тернопільської обласної філармонії Я. Лемішка, директор Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка .(І. Сачко) розмірковують про сучасний стан галузі, руйнівні наслідки кризи, 
шукають шляхи виходу із даної ситуації. 
 

Новак, Н. «Зростає роль працівників культури…» [Текст] / Н. Новак // RIA плюс. — 2009. — 11 берез. 
—С. 2 : фотогр. 
Погляд начальника управління культури ОДА  Г. П. Шергея на  стан галузі культури у 2008 році, проблеми в музейній справі й 
збереженні музейних фондів, роботу театрів, бібліотек, музичних шкіл та необхідність державної підтримки у фінансуванні галузі. 
 

Ониськів, М. «Усе так не буде!» [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. — 2009. — 18 берез.— С. 7. – 
(З колегії облуправління культури). 
Про колегію управління культури ОДА, яка розглянула підсумки творчої та фінансово-господарської  діяльності закладів 
культури у 2008 році та  їх завдання на 2009 рік. 
 

Хміляр, Л. Фестивалі потрібні не лише в Тернополі [Текст] / Л. Хміляр // Свобода. — 2009. — 13 берез. 
— С. 3 : фотогр. 
Про розширену колегію управління культури ОДА та підсумки роботи закладів культури області. 
 

*** 
Гавриленко, Я. Названо лауреатів «Людина року - 2008» [Текст] / Я. Гавриленко // Тернопіль вечірній. 

— 2009. — 28 січ. — С. 2. 
Серед переможців традиційного конкурсу «Людина року» є представники культури. 
 

Ковальчук, Л. Названо людей року - 2008 [Текст] / Л. Ковальчук // Вільне життя. — 2009. — 1 січ. — С. 3. 
Серед лауреатів конкурсу «Людина року - 2008» є працівники культури області. 
 

*** 
Громадська Рада з відзначення Всеукраїнською літературно-мистецькою премією імені Братів Богдана 

та Левка Лепких [Текст] // Русалка Дністрова. — 2009. — №1 (січ.). — С. 2. — (Офіційне). 
 

Зозуляк, Є. Оновлено комісію з присудження премії імені братів Лепких [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. 
— 2009. — 23 січ. — С. 6. 

 

Лауреати відомі [Текст] // Вільне життя. — 2009. — 23 січ. — С. 6. — (Висока відзнака). 
Про цьогорічних лауреатів Всеукраїнської премії імені братів Лепких. 

 

Левицька, Л. Відновлено премію імені братів Лепких [Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 2009. — 
27 січ. — С. 9. 
У Тернополі відновлено Всеукраїнську літературно-мистецьку премію імені братів Богдана та Левка Лепких. 

 

Ліберний, О.  Лауреатам - квіти і дипломи [Текст] : [вшанування лауреатів всеукр. літ.-мистецької премії 
ім. братів Лепких за 2006-2008 рр.] / О. Ліберний // Свобода. - 2009. - 28 січ. -  С. 1, 7 : фотогр. - (Премія 
братів Лепких). 

 

Лінчевська, С. Відзначили лауреатів Всеукраїнської премії братів Лепких [Текст] / С. Лінчевська // 
Місто. — 2009. — 28 січ.— С. 6. 
У День соборності України в приміщенні картинної галереї обласної організації Національної спілки художників України 
було нагороджено лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. братів Богдана та Левка Лепких. 

 

Уніят, В. Лауреати Всеукраїнської премії імені братів Лепких [Текст] / В.Уніят // Свобода. — 2009. — 
16 січ. — С. 5. 

*** 
Гідно вшануймо Великого Кобзаря [Текст] // Свобода. — 2009. — 6 лют. — С. 3. – (В обласній раді). 

Про розпорядження Тернопільської обласної ради з нагоди відзначення 195-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка та 
участь закладів культури у заходах пошанування Великого Кобзаря. 

*** 
Криниця, М. Премію віддасть на пам’ятник [Текст] / М. Криниця // 20 хвилин. — 2009. — 23-24 берез. — 

С. 4 : фотогр. 
Про нагородження преміями в галузі культури з нагоди Всеукраїнського дня правників культури та аматорів 
народного мистецтва. 
 

Ліберний, О.  Культура - совість нації [Текст] : [вшанування кращих представників культури краю; 
присудження обл. премії в галузі культури та присвоєння звання "народний" аматорським колективам Тернопілля] 
/ О. Ліберний // Свобода. - 2009. - 27 берез. -  С. 2. 
 

Лічинська, С. Нагороджено найкращих працівників культури [Текст] / С. Лічинська // Місто. — 2009. — 
25 берез. — С. 6 : фотогр. 
З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва у приміщенні обласної 
філармонії було нагороджено працівників культури у семи номінаціях. 
 



 

«Митцю не треба нагород — його судьба нагородила…» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. 
— 25-31 берез. — С. 5 : фотогр. 
Про урочини до Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва, а також 
переможців престижного обласного конкурсу, який цьогоріч на тернопільських теренах проводився вперше. 

 

Садовська, Г. Свято для себе [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. — 2009. — 25 берез. — С. 4. — 
(Вшанували кращих). 
В обласній філармонії відбулося вшанування кращих працівників у галузі культури з нагоди Всеукраїнського 
дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. 

Бібліотечна справа 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Все про ЄС [Текст] // Нова ера. — 2009. — 28 січ.—3 лют. — С. 5. 
22 січня у Тернопільській ОУНБ відкрили Центр європейської інформації, де кожен може дізнатись про Євросоюз та 
євроінтеграційні процеси в Україні. 

 

Гаврилюк, Т. «Вікно в Америку»: нові можливості  [Текст] / Т. Гаврилюк // Вільне життя. — 2009. — 23 
січ. — С. 1. — (Що? Де? Коли?). 
Про центр «Вікно в Америку», що діє при ТОУНБ, його мету, послуги та нові можливості для відвідувачів. 

 

Гаврилюк, Т. Книги, наповнені світлом [Текст] / Т. Гаврилюк // Вільне життя. — 2009. — 13 берез. — С. 1. 
— (Коротко). 
Більше 60 книг англійською мовою передано Тернопільській ОУНБ від  доброчинного фонду «Сейбр-Світло». 

 

Герман, Л. «З вірою в Україну» [Текст] / Л. Герман // Вільне життя. — 2009. — 11 берез. — С. 12. — 
(Що? Де? Коли?). 
У відділі абонемента Тернопільської ОУНБ відкрито книжкову виставку «З вірою в Україну». 

 

Громадська Рада з відзначення Всеукраїнською літературно-мистецькою премією імені Братів Богдана 
та Левка Лепких [Текст] // Русалка Дністрова. — 2009. — №1 (січ.). — С. 2. — (Офіційне). 
До складу Громадської Ради входить і директор Тернопільської ОУНБ Василь Вітенко. 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : грудень 2008 / підгот.: Є.Безкоровайний, Т. Дігай, 
Б. Мельничук, М. Хмурич // Літературний Тернопіль. — 2009.— № 1. — С.147—151. — (Тернопілля у дзеркалі 
часу: події, факти, імена). — Із змісту:  

25 грудня в обласній науковій бібліотеці презентували бібліографічний покажчик «Музична 
Тернопільщина». — С. 148—149.  

 

Друневич, М. На поличку краєзнавцям [Текст] / М. Друневич // Вільне життя. — 2009. — 23 січ. — С. 1. — 
(Що? Де? Коли?). 
ТОУНБ підготувала дев’ятнадцятий випуск бібліографічного покажчика «Література до знамених і пам’ятних дат 
Тернопільщини на 2009 рік». 

 

Друневич, М. «У пошуках слова живого» [Текст] / М. Друневич // Вільне життя. — 2009. — 27 берез. — 

С. 5. — (Що? Де? Коли?). 
У Тернопільській ОУНБ відбулась творча зустріч із письменниками — членам обласної організації Національної спілки 
письменників України. Приурочена до 25-річчя створення організації. 

 

Журавлюк, В. Зимовий сад у сучасному стилі [Текст] / В. Журавлюк // Вільне життя. — 2009. — 
20 берез. — С. 8. — (Що? Де? Коли?). 
Бібліотекар відділу обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ Валентина Журавлюк про 
книжкову виставку «Зимовий сад у сучасному стилі». 
 

Те ж. // Подільське слово. — 2009. — 27 лют — С. 11. – (Наш дім). 
 

Журавлюк, В. Щоб овочева продукція добре зберігалася [Текст] / В. Журавлюк // Подільське слово. — 
2009. — 14 січ. — С. 15. 
Бібліотекар відділу обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ Валентина Журавлюк подає 
цікаву інформацію з книг та журналів про збереження вирощеної городньої продукції. 
 

Зозуляк, Є. Наукові горизонти НТШ? [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. — 2009. — 20 берез.— С. 1. 
Пленарне засідання наукової сесії Тернпільського міського осередку НТШ відбулось 15 березня у читальному залі 
Тернопільської ОУНБ. 
 

Зозуляк, Є. Оновлено комісію з присудження премії імені братів Богдана і Левка Лепких [Текст] / Є. 
Зозуляк // Вільне життя. — 2009. — 23 cіч.— С. 6. – (Коротко). 
До складу комісії увійшов директор Тернопільської ОУНБ В. Вітенко. 

 

Зозуляк, Є. «Це своєрідна енциклопедія» [Текст] / Е. Зозуляк // Вільне життя. — 2009. — 6 лют. — С. 6. 
Про презентацію бібліографічного довідника «Музична Тернопільщина» в Тернопільській ОУНБ. 

 

Ковалькова, Т. «Співець веселої журби» [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя. — 2009. — 6 берез. — С. 5. – 
(Коротко). 
У відділі міського абонемента Тернопільської ОУНБ відкрито книжкову виставку «Співець веселої журби», присвячену 150-й 
річниці від дня народження Шолом Алейхема. 

 



 

Колевінська, Т. Майбутні історики мають знати [Текст] / Т. Колевінська // Вільне життя. — 2008. — 
27 лют. — С. 6. –– (Що? Де? Коли?). 
З нагоди 20-ї річниці виведення військ із Республіки Афганістан в ОУНБ відбулась зустріч ветеранів афганської війни та 
студентів історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

 

Лічинська, С. Тернопільська обласна спілка письменників святкує ювілей [Текст] / С. Лічинська // 
Місто. — 2009. — 25 берез. — С. 6.  
Про зустріч із письменниками в Тернопільській ОУНБ. 

 

Люко Дашвар. «Село — не люди»[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 11—17 берез. — С. 6.— 
(Нова читанка). 
«Нова…» спільно  з Тернопільською ОУНБ цього разу знайомлять читачів із письменницею Люко Дашвар (справжнє ім’я — 
Ірина Чернова) та  першим романом «Село — не люди», що відзначений премією «Коронація слова». 

 

Оксана Пахльовська: «Ave, Europa!» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 25 лют.—3 берез. 
— С. 6 : фотогр. — (Нова читанка). 
Цього разу «Нова..» спільно з Тернопільською ОУНБ знайомлять читачів з книгою Оксани Пахльовської «Ave, Europa!», 
кожен із п’яти розділів якої присвячений певному етапу в новітній історії України. 

 

Ониськів, М. Ювілейний датівник від бібліотеки [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. — 2009. — 
16 січ.— С. 5.- (Щойно з друку). 
Про бібліографічний покажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2009 рік», підготовлений 
працівниками Тернопільської  ОУНБ. 

 

Перун, В. «Бучацькому ізраїльтянину» присвячується [Текст] / В. Перун  // Вільне життя. — 2009. — 16 січ. 
— С. 5.- (Що? Де ? Коли?). 
Про презентацію бібліографічного покажчика «Шмуель Агнон», укладеного спеціалістами Тернопільської ОУНБ до 120-річчя від 
дня народження письменника. 

 

Поліщук, О. В його особі — образ поколінь [Текст] / О. Поліщук // Свобода. — 2009. — 20 берез. — С. 
4. — (Ювілейний рік). 
Про науково-практичну конференцію «Степан Бандера — символ боротьби за незалежність України», організовану Тернопільським 
обласним краєзнавчим музеєм та Тернопільською обласною універсальною науковою бібліотекою. 

 

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 «Cтепан Бандера: міфи, 
легенди та дійсність». 

 

Содомора, О. В обласній бібліотеці вшанували  пам’ять великого українця [Текст] / О. Содомора // Місто. — 
2009. — 28 січ. — С. 12. 
У Тернопільській ОУНБ пройшли історичні читання «Теоретичні аспекти творчої спадщини Степана Бандери» за участю 
науковців, студентів, працівників бібліотек. 

 

Тет, Т. Тернополяни знатимуть про європейську інтеграцію все [Текст] / Т. Тет // Місто. — 2009. — 
28 січ. — С. 12. 
Про відкриття Центру європейської інформації в Тернопільській ОУНБ. 
 

Трачук, Л. Електронні бібліографічні ресурси віддаленого доступу на сайтах українських бібліотек 
[Текст] / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 12. – С. 10-13; фотогр.- Бібліогр.: 7 назв. 
Представлені результати аналізу сайтів провідних українських бібліотек шодо виявлення електронних бібліографічних 
ресурсів. Наведено приклади таких ресурсів на сайті Тернопільської ОУНБ. 
 

Шостак, Н. Усе про європейський союз [Текст] / Н. Шостак // Вільне життя. — 2008. — 30 січ. — С. 1. –
— (Серед книжок). 
У Тернопільській ОУНБ відкрили Центр європейської інформації. 
 

Шот, М. Інформація про Європу в обласній бібліотеці [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2009. — 
7 лют. — С. 16. — (Вісті звідусіль). 
Про відкриття Тернопільського Центру європейської інформації в ОУНБ. 
 

Будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
Проведуть інвентаризацію проектно-кошторисної документації будівництва обласної бібліотеки [Текст] // 

Нова ера. — 2009. — 4—10 берез. — С. 5. 
Голова Тернопільської ОДА Ю. Чижмарь дав доручення створити комісію для проведення інвентаризації та коригування 
проектно-кошторисної документації будівництва нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 

Чижмарь, Ю. Юрій Чижмарь: «У мене великі побоювання за цей рік»  [Текст] : [інтерв’ю] / розм. 
Г. Садовська // Вільне життя. — 2009. — 4 лют. — С. 1, 2. 
Голова Тернопільської ОДА Ю. Чижмарь наголошує на співпраці з міським головою в завершенні довгобуду нового 
приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 

Янович, Ф. Бібліотеку знову обіцяють цьогоріч / А. Янович // 20 хвилин. — 2009. — 30—31 берез. — С. 4. 
Добудувати і відкрити нове приміщення для обласної універсальної наукової бібліотеки вже цього року планує нинішній 
губернатор Юрій Чижмарь. 

 

 



 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Бобрівець М. Згадали генія Гоголя [Текст] : [ про вечір “Микола Гоголь. 200 років безсмертя” в 

Тернопільській обласній бібліотеціці для молоді] / М. Бобрівець // Вільне життя. — 2009. — 11 берез. — С. 12. 
— (Що? Де? Коли?). 

 

Бобрівець, М. Не поет, бо це доволі мало…. [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя. — 2009. — 20 берез. 
— С. 6. – (Живий у пам’яті народній). 
Про літературно-мистецький вечір з нагоди 195-річчя Тараса Шевченка в обласній бібліотеці для молоді. 

 

Бобрівець, М. Німецька книга — в руки тернополян [Текст] / Бобрівець // Вільне життя. — 2009. — 
6 лют.— С. 1. 
Понад 200 примірників книг, відеокасет та комп’ютерних дисків, виготовлених у Німеччині, передала Тернопільській ОБМ 
директор бібліотеки Гете-інституту в Києві Регіна Ангут-Фрам. 

 

Брик, Т. «В Україні не люблю заторів і корупцію», — розповіла тернопільським журналістам директор 
бібліотеки Гете-інституту в Києві Регіна Ангут-Фрам [Текст] / Т. Брик // Свобода. — 2009. — 30 січ. — С. 8. — 
(Діалог двох культур). 
Тернопільській ОБМ іноземна гостя подарувала книги та відеоматеріали німецькою мовою. 

 

Видали книгу про афганців [Текст] : [презентація книги “Обпалені війною. Афганістан 1979 - 1989 
роки” в Терноп. обл. б-ці для молоді] // 20 хвилин. - 2009. - 20 лют. - с. 2. 

 

Виставка сучасної жіночої прози [Текст] : [в Терноп. обл. б-ці для молоді] // 20 хвилин. - 2009. - 30-31 берез. - 
С. 14. - (Афіша).  

 

Гармасій, О. День злуки в обласній бібліотеці: [Текст] тематичний вечір до 90-річчя об’єднання УНР і 
ЗУНР [«Соборність українського духу навічно в серці і помислах» відбудеться 24 січня в Тернопільській 
ОБМ] / О. Гармасій // 20 хвилин. — 2009. — 19 січ. — С. 14. 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : грудень 2008, січень 2009 / підгот.: Є.Безкоровайний, 
Т. Дігай, Б. Мельничук, М. Хмурич // Літературний Тернопіль. — 2009.— № 1. — С.147—151. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). - В змісті: заходи Терноп. обл. б-ки для молоді у грудні 2008 року.  

 

Костишин Л. “Жіночі історії”: продовження буде [Текст] : [ про творч. зустріч з авт.-упоряд. кн. “Жіночі 
історії” в Терноп. обл. б-ці для молоді] / Л. Костишин // Вільне життя. - 2009. - 27 берез. - С. 5. - (Зустрічі). 

 

Кушнерик, О. Як вихопити дітей вулиці та Інтернету… [Текст] / О. Кушнерик // Свобода. — 2009. — 
25 берез. — С. 1. 

Про засідання обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти. Згадується цільовий 
комплексний проект «Бібліотека — центр правової інформації», який реалізується в обласній бібліотеці для молоді. 

 

Ліберний О. Дивосвіт картин Марії Приймаченко [Текст] : [про молод. чит. конф., приурочену до 100-
річчя від дня народж. народної художниці УРСР, в Терноп. обл. б-ці для молоді] / О. Ліберний // Свобода. - 
2009. - 20 лют. - С. 12. 

 

Марченко, Л. Аби молодь більше знала про минуле [Текст] / Л. Марченко // Вільне життя. — 2009. — 6 
лют. — С. 1. — (Новини культури). 
«Соборність українського духу навічно в серці та помислах» — такою була назва тематичного вечора до 90-річчя 
проголошення Акту Злуки, що відбувся в Тернопільській ОБМ. 

 

Ониськів М. Паращукові присвячена [Текст] / М. Ониськів// Вільне життя. — 2009. — 16 січ. — С. 6. — 
Із змісту: директор Тернопільської ОБМ М. В.Хмурич взяла участь у науково-краєзнавчій конференції 
«Михайло Паращук - видатний український і болгарський скульптор» в обласному краєзнавчому музеї. 

 

Поліщук, О. Афганістан болить у душі [Текст] | / О. Поліщук // Свобода. — 2009. — 20 лют. — С. 3. 
В обласній бібліотеці для молоді відбулася презентація книги «Обпалені війною. Афганістан. 1979-1989 роки», в якій  взяв 
участь голова ОДА Юрій Чижмарь та його заступник Федір Шевчук. 

 

Поліщук, О. Фонди бібліотеки про Бандеру [Текст] / О. Поліщук // Свобода. — 2009. — 20 берез. — 
С. 4. — (Ювілейний рік). 
У Тернопільській ОБМ відбулась молодіжна читацька конференція «Степан Бандера — політичний діяч, організатор національно-
визвольного руху в Україні». 

 

Презентували “Жіночі історії” [Текст] : [творча зустріч з упоряд. кн. в Терноп. обл. б-ці для молоді] // 
20 хвилин. - 2009. - 20 берез. - С. 6. 

 

Чорна, Н. Не бачити – не означає не читати [Текст] / Н. Чорна // Вільне життя. — 2009. — 16 січ. — С. 5. — 
(З турботою про вас). 
Про роботу інформаційно-комп’ютерного центру для людей з вадами зору в Тернопільській ОБМ. 
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Для залюблених у книгу [Текст] / підгот Л. Костишин // Вільне життя. - 2009. - 21 січ. - С. 5. — (Увага: 

конкурс!). 
Про умови Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України — 2009», одним із співрганізаторів якого є Тернопільська обласна 
бібліотека для дітей, розповідає директор книгозбірні Н. Новіцька. 

 



 

Ониськів, М. Підростають аристократи духу [Текст] // Вільне життя. - 2009. - 27 лют. - С. 5. — (Книжчині 
іменини). 
З ініціативи директртоа Тернопільської обласної бібліотеки для дітей відбулась репрезентація книги вчительки з Теребовлі Н. Михно 
«Аристократи духу». 

 

Томків, Л. 40 книг — за 2 місяці [Текст] : «подужали» найактивніші учасники читацького конкурсу / 
Л.Томків // Свобода. — 2009. — 27 берез. — С. 8 :фотогр. 
Про те, як проходив Тиждень дитячої книги в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. 
 

Томків, Л. Як на книжчині іменини… [Текст] / Л.Томків // Вільне життя. — 2009. — 27 берез. — С. 1. 
Про історію проведення Всеукраїнського тижня дитячої книги та про те, як він цьогоріч проходив у Тернопільській обласній 
бібліотеці для дітей, розповідає завідувачка відділу удосконалення методики бібліотечної роботи з дітьми Людмила Томків. 
 

Кушнерик, О. Як вихопити дітей вулиці та Інтернету… [Текст] / О. Кушнерик // Свобода. — 2009. — 
25 берез. — С. 1. 
Про засідання обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти. Участь у ньому взяла також директор 
Тернопільської обласної бібліотеки для дітей Н. Новіцька, яка розповіла про виховну роботу, що проводиться у бібліотеці. 
 

Інші бібліотеки області 
Зазирни у віконце [Текст] // Свобода. — 2009. — 18 берез. — С. 10 – (Поезія душі). 

Про завідувачку Копичинецької міської бібліотеки для дітей Галину Турок-Тимошенко. Вміщено також її вірші. 
 

Ковальчук, Л. Не обминають бібліотеку меценати [Текст] : [про б-ку с. Залізці Зборів. р-ну] / 
Л. Ковальчук // Зборівська дзвіниця. - 2008. - 23 січ. -  С. 4. 
 

Корчевська, Г.  "Просвіта" кличе, мов рідна мати [Текст] : [така назва краєзнавчих читань, що 
проходили у Заліщицькій центральній бібліотеці] / Г. Корчевська // Колос. - 2008. - 26 груд. -  С. 3. - (До 140-
ліття "Просвіти"). 
 

Костюк, Р. Кращий читач міста — 2009 [Текст] / Р. Костюк // Тернопіль вечірній. — 2009. — 25 берез. 
— С. 2 : фотогр. 
Про переможців другого етапу конкурсу «Найкращий читач міста»,  серед організаторів якого централізована 
бібліотечна система м. Тернополя. 
 

Кульчицька, О.  Концептуальні напрямки розвитку наукової бібліотеки ТНПУ ім. Володимира Гнатюка 
[Текст] / О. Кульчицька, Т. Матвієшин // Освітянин. - 2008. - № 6. -  С. 27-29. 
 

Людмила Крючиніна і її царина бібліотечної світлиці [Текст] // Номер один. — 2009. — 25 берез. — 
С. 14 : фотогр. — (Тернопільська прописка). 
Коротко про роботу Теребовлянської центральної районної бібліотеки та її директора Л. Є. Крючиніну. 
 

Тракало, О. Він поширював правду про Україну. [Текст] / О. Тракало // Свобода. — 2009. — 30 січ. — 
С. 6. — (Пам’яті Василя Вериги). 
Спогади про Василя Веригу, який був добрим  благодійником для Заліщицької центральної бібліотеки та сільських книгозбірень району. 

 

Тракало, О. З любов’ю до рідного краю [Текст] / О. Тракало // Свобода. — 2009. — 18 берез. — С. 3. – 
(До джерел). 
Про літературно-мистецьку імпрезу «З Україною в серці», присвячену 75-річчю від дня народження відомого письменника, 
державно-громадського діяча Володимира Вихруща. Активну участь у ній взяли працівники Заліщицької центральної 
бібліотеки. 
 

Феськів, М. У нас нема зерна неправди за собою [Текст] / М. Феськів // Вільне життя. — 2009. — 18 
берез. — С. 7. – (Репрезентації). 
Працівники Скалатської бібліотеки (Підволочиський р-н) підготували презентацію книги Ольги Жулковської з Глібова 
Гусятинського району «У нас нема зерна неправди за собою». 
 

 

Шмига, Я. «У Млинках — і Шимків, і Тимків!» [Текст] : у віддаленому селі (в умовах жахливої кризи і 
бідності!) люди просили у влади…бібліотеку!!! / Я. Шмига // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 11—17 
берез. — С. 4. 
Жителі села Млинки Бучацького району звернулись до райдержадміністрації із проханням посприяти у 
відкритті бібліотеки. 
 

Музейна справа 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

Брода, О. Тернопільщина знайомиться ближче із Ярославом Мотикою [Текст]  / О. Брода // Місто. — 
2009. — 11 берез. — С. 6 : фотогр. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка робіт скульптора Ярослави Мотики. 

 

Гайдукевич, Я.  По тюрмах вся моя родина...[Текст] : [фонди обл. краєзн. музею - про нац.- визвольн. 
рух у краї в ХХ ст.] / Я. Гайдукевич // Вільне життя. - 2009. - 27 берез. -  С. 2. - (Забуттю не підлягає). 

 

Заморська, Л. Співець кременецької природи[Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 2—3  лют. — 
С. 14. ; фотогр. 



 

Понад 80 живописних полотен представив на своїй ювілейній виставці в обласному краєзнавчому музеї художник із Кременця 
Богдан Романюк. 

 

Новосядлий, Б.  Застигла музика в камінні [Текст] : [вист. робіт відомого скульптора Я. Мотики "Гармонія 
каменю" в обл. краєзн. музеї] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2009. — 27 берез. — С. 5 : фотогр. — (Мистецький 
дивосвіт) 

 

Ониськів, М. «Вернись із спогадів…» [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. — 2009. — 18 берез. — 
С. 7 : фотогр. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація фотоальбому «Вернись із спогалів…», який вийшов 
у Львові й приурочений 60-річчю від дня народження видатного українського композитора, Героя України 
Володимира Івасюка. 

 

Ониськів, М.  Паращукові присвячена [Текст] : [наук.-практ. конф. в обл. краєзн. музеї "Михайло 
Паращук - видатний український і болгарський скульптор"] / М. Ониськів // Вільне життя. - 2009. - 16 січ. -  С. 
6. - (Вістка з обласного краєзнавчого). 

 

Поліщук, О. Венедикт Лавренюк у спогадах і світлинах [Текст] / О. Поліщук // Свобода. — 2009. — 30 січ. — С. 6. — 
(Виставки). 
В обласному краєзнавчому музеї відкрито тематичну виставку, присвячену пам’яті колишнього директора цього закладу 
Венедикта Лавренюка. 

 

Поліщук, О.  Про героїку ЗУНР - без прикрас [Текст] : [наук.-краєзн. конф. "ЗУНР в історії українського 
державотворення", проведена обл. краєзнавчим музеєм та ТОО Національної спілки краєзнавців України] / О. Поліщук // 
Свобода. - 2009. - 23 січ. -  С. 5. - (Презентація). 

 

Поліщук, О. Фонди бібліотеки про Бандеру [Текст] / О. Поліщук // Свобода. — 2009. — 20 берез. — 
С. 4. — (Ювілейний рік). 

Про науково-практичну конференцію «Степан Бандера — символ боротьби за незалежність України», організовану 
Тернопільським обласним краєзнавчим музеєм та Тернопільською обласною універсальною науковою бібліотекою. 

 

Попович, Ж. В краєзнавчому — фото Івасюка [Текст] / Ж. Попович // 20 хвилин. — 2009. — 9—
10 берез. — С. 1,5 : фотогр. 
У рамках святкування 60-річного ювілею Володимира Івасюка в Тернопільському обласному  краєзнавчому музеї відбулася 
презентація  альбому «Вернись із спогадів» за участю сестри композитора. 

 

Савка, Г. Традиції продовжують сучасність [Текст] / Г. Савка // Нова ера. — 2009. — 25 лют.—3 берез. — 
С. 9 : фотогр. 
Про тісну співпрацю Тернопільського обласного краєзнавчого музею та Тернопільського обласного методичного центру 
народної творчості. 

 

Тадейчук, Є. Вшанували Ореста Савку [Текст] / Є. Тадейчук // Вільне життя. — 2009. — 18 берез. — С. 7. 
10 березня у виставковій залі обласного краєзнавчого музею вітали із 70-річчям Ореста Савку — заслуженого діяча мистецтв 
України, режисера, організатора Копичинецького народного театру. 

 

Чубата, Д. Хто сіє добро за життя [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя. — 2009. — 16 січ. — С. 5. — (Новини культури). 
Про урочини з нагоди 75-річчя від дня народження тернопільського краєзнавця, етнографа В.Лавренюка в обласному 
краєзнавчому музеї. 
 

Тернопільський обласний художній музей 
Бачинський, Я. Шевченко-художник [Текст] / Я. Бачинський // Вільне життя. — 2009. — 20 берез. — 

С. 6. — (Живий у пам’яті народній). 
Про виставку, приурочену 195-й річниці Великого Кобзаря, в обласному художньому музеї. 

 

Войтович, О. Шевченко художник [Текст] / О. Войтович // Вільне життя. — 2009. — 20 берез. — С. 6. – 
(Живий у пам’яті народній). 
Перед Шевченковими днями у виставковій залі обласного художнього музею відкрилася виставка, присвячена 195-й річниці 
від дня народження Кобзаря. 

 

Левицька, Л. «Вертеп» — це спосіб життя [Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 2009. — 6 берез. — С. 7. 
До 20-річчя товариства «Вертеп» у Тернопільському обласному художньому музеї демонструється тематична 
виставка, де представлені народні костюми, музичні  інструменти, збірки творів і фотографії. 

 

Моховик, Н. 30 споминів про Шевченка [Текст] / Н. Моховик // Свобода. — 2009. — 20 берез. — С. 8 : 
фотогр. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонується виставка робіт учнів обласної профспілкової школи  
мистецтв, приурочена 195-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. 

 

Навчаймося національних звичаїв [Текст] : Варте наслідування і всілякої підтримки // Культура і життя. 
— 2009. — 18 берез. — С. 3. 
В обласному художньому музеї з нагоди двадцятиліття тернопільського товариства «Вертеп» демонструється 
тематична виставка костюмів, музичних інструментів, збірок творів, фотографій. 

 

Поліщук, О. Так відроджувалося українство [Текст] / О. Поліщук // Свобода. — 2009. — 4 берез. —С. 14. 
Про виставку, присвячену 20-річчю тернопільського товариства «Вертеп», яка разгорнута в обласному художньому музеї. 

 



 

Цебрій, Є. «Вертеп» - як велика родина [Текст] / Є. Цебрій // 20 хвилин. — 2009. — 23-24 лют. — С. 2 : 
фотогр. 
В обласному художньому музеї товариство «Вертеп» відзначило своє 20-річчя. У рамках концертної програми була 
представлена фотовиставка та весільні костюми із приватних колекцій «вертепівців» 

 

Інші музеї 
Брик, Т. У сільському музеї — вишивки з горищ та смітників [Текст] / Т. Брик // Свобода. — 2009. — 

20 берез. — С. 8 : фотогр. 
Про музей старовини «Із бабусиного куферка» в Чернилеві Підволочиського району та його організаторів Євгенію Репку й 
Ольгу Колянку. 

 

Брик, Т.  Хранителі часу : унікальний музей годинникарства є у Романовому Селі на Збаражчині 
[Текст] / Т. Брик // Свобода. - 2009. - 28 січ. -  С. 7 : фотогр. - (Секунди у дереві й металі). 

 

Вановська, Н. Фантастика по-бережанськи [Текст] / В. Вановська // Вільне життя. — 2009. — 27 берез. 
—  С. 10. — (Репрезентації). 
У мистецькій світлиці Бережанського музею книги відбулась презентація пригодницько-фантастичної повісті мешканця с. 
Саранчуків І. Фальгарова «Чорна месниця», що побачила сіт у Львівському видавництві «Каменяр». 

 

Кусень, Б. У Денисові вітали Богдана Савака : у селі Денисові на Козівщині відбулося пошанування 
директора місцевого краєзнавчого музею Богдана Савака з нагоди його 60-річчя [Текст] / Б. Кусень // Вільне 
життя. - 2009. - 1 січ. -  С. 10. - (Ювілеї). 
 

Савак, Б. Відзначили ювілей Йосипа Вітошинського [Текст] / Б. Савак // Вільне життя. — 2009. — 
30 січ. — С. 6 — (Світ нашої духовності). 
Про ювілейні урочини у Денисівському краєзнавчому музеї на Козівщині з нагоди 170-річчя від дня народження видатного 
музичного та громадсько-культурного діяча Галичини Й. Вітошинського. 
 

Федун, М.  Тут поєднались дві душі пісенні : Володимир Івасюк загостив в оселю Соломії 
Крушельницької у Білій [Текст] : [експозиція до 60-річчя композитора і співака у музеї С. Крушельницької] / М. 
Федун // Свобода. - 2009. - 27 берез. -  С. 8. - (Виставки). 
 

Шкільний, В. У сяйві вишитих ікон [Текст] / В. Шкільний // Свобода. — 2009. — 30 січ. — С. 8. — 
(Виставки). 
У виставковій залі Бережанського історико-архітектурного заповідника експонується виставка «Лики святих у гаптуванні 
золотом Ірини Івасечко». 
 

Шукула, О.  Копичинецький музей театрального мистецтва [Текст] / О. Шукула // Вісник Надзбруччя. - 
2008. - 10 жовт. -  С. 4. - (Сім чудес Гусятинщини). 

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

Гнатюк, В. Люди відстоювали свої інтереси. Але чи перемогли?  [Текст] / В. Гнатюк // Місто. — 2009. — 
14 січ. — С. 5 ; фотогр.- Із змісту: Нетеатральні пристрасті навколо посади директора театру. 
 

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. 
 

Калитчині пристрасті на сцені драмтеатру [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 25—
31 берез. — С. 5.  
Про відродження практики громадських переглядів вистав та відзначення Міжнародного дня театру. 
 

Ліберний , О. Найпрестижніший конкурс на Тернопіллі [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2009. — 20 
лют.— С. 2 : фотогр. 
Серед лауреатів конкурсу «Людина року-2008» режисер Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка О. Мосійчук. 
 

Ліпінська, Н. Ігор Сачко: «Держава має більше піклуватися про театр» [Текст] / Н. Ліпінська // Нова ера. 
— 2009. — 11—17 берез. — С. 9 : фотогр. 
Напередодні Міжнародного дня театру  директор Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. 
Г. Шевченка Ігор Сачко розповідає про себе, свою  творчість, улюблені вистави, уподобання та плани на майбутнє. 
 

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. 
 

Мосійчук, О. Олег Мосійчук: «Театр — це робота душі і щоденна сповідь» [Текст] : [інтерв’ю з 
режисером Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, 
заслуженим артистом України О. Мосійчуком] / розм. Г. Садовська // Вільне життя. — 2009. — 27 берез. —
С. 5. — (Людина року — 2008). 
 

Папуша, О. Олександр Папуша: «Театр — моя стихія» [Текст] : [інтерв’ю] / розм. В. Собуцька // Свобода. — 
2009. — 13 лют. —С. 8: фотогр. 
Актор Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка О. Папуша про свій шлях до 
професії, творчу діяльність та плани на майбутнє. 



 

Петрушенко, М. Актор Микола Петрушенко: «Моя любов завжди зі мною…» [Текст] : [інтерв’ю] / розм. 
Т. Брик // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 4 берез. — С. 14 : фотогр. 
Актор Микола Петрушенко про свою творчість та особисте життя. 
 

Плюси і мінуси професії [Текст] // Номер один. — 2009. — 16 лют. — С. 13. 
На це питання відповідають актори Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 
Ігор Сачко, Віра Самчук та Віталій Луговий. 
 

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. 

 

Терещук, О. Актор – найчарівніша професія у світі [Текст] / О. Терещук // Номер один. — 2009. — 
18 лют. — С. 13 : фотогр. 
Актор Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка  Микола Петрушенко  
про свою професію, роботу в театрі та відповідальність перед глядачем. 

 

Терещук, О. До театру — на свято! [Текст] / О. Терещук // Тернопіль вечірній. — 2009. — 25 берез. — С. 2. 
Про урочистості з нагоди Міжнародного дня театру розповідає директор Тернопільського академічного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Ігор Павлович Сачко. 

 

Терещук, О. На майдані в Тернополі реконструкція гряде [Текст] / О. Терещук // Тернопіль вечірній. — 
2009. — 25 берез. — С. 16—-17 : фотогр. 
Свою думку про реконструкцію Театрального майдану висловлює і директор Тернопільського академічного 
українського українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка І. Сачко. 

 

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. 
 

Чубата, Д. У житті й  на сцені вірна Мельпомені [Текст] / Д.Чубата // Вільне життя. — 2009. — 6 лют. — 
С. 10. — (Акторські силуети). 
Про заслужену артистку України Віру  Самчук та її сценічних героїв. 
 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Гродецька, В. «Малята-Кармелята» [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 2009. — 19-26 берез. — 

Тернопільські новини. — С. 12. 
Нову виставу про дітей — послідовників легендарного народного героя Устима Кармелюка — презентує 
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки. 

 

Іванків, Т. «Дітей обдурити неможливо…» [Текст] : [інтерв’ю] / розм. І. Погоріла // 20 хвилин. — 2009. — 
20-21 берез. — С. 10 : фотогр. 
Про тернопільського актора і фотографа Тараса Іванківа. До 50-річчя від дня народження. 

 

Іванків, Т.  Коли оживає лялька [Текст] : [розм. з актором Тернопільського академічного обласного театру 
актора і ляльки Т.Іванківим] / [вела] Л.Костишин // Вільне життя. - 2009. - 20 берез. -  С. 8 : фотогр.кол. - (Гість 
сторінки). 

 

Іванків, Т.  Що наше життя? Гра [Текст] : [розм. з актором Тернопільського академічного обласного театру 
актора і ляльки  Т.Іванківим] / [вела] В.Собуцька // Свобода. - 2009. - 27 берез. -  С. 8 : фотогр. портр. - (Вітаємо!). 

 

Костишин, Л. Коли оживає лялька [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 2009. — 20 берез. — С. 8 : 
фотогр. — (Гість сторінки). 
Акторові обласного академічного обласного театру актора і ляльки Тарасові Іванківу виповнилося 50 років. У творчій 
біографії актора понад 65 зіграних ролей. 

 

Олекса, В. «Малята-кармалята» на тернопільській сцені [Текст] / В. Олекса // Нова Тернопільська 
газета. — 2009. — 11-17 берез. — С. 6 : фотогр. 
У Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки відбулася прем’єра вистави  «Малята-
кармалята» за однойменною казкою Григорія Усача, режисер-постановник — заслужений артист України 
Володимир Лісовий. 

 

Те ж [Текст] / В. Олекса // 20 хвилин. — 2009. — 13—14 берез. — С. 21 : фотогр. 
 

Романів, З. Тарас Іванків: «Мені до п’ятдесяти ще далеко!» [Текст] / З. Романів // Місто. — 2009. — 
18 берез. — С. 6 : фотогр. 
Творчий портрет актора Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки Тараса Іванківа. До 50-річя від дня 
народження. 

 

Аматорські театри 
Криниця, М. Життєві стежки вели у театри [Текст] : засновнику Копичинецького драматичного театру 

Оресту Савці — 70 років / М. Криниця // 20 хвилин. — 23-24 берез. — С. 10 : фотогр. 



 

Ліберний , О. Корифей театральної сцени [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2009. — 6 берез.— С. 3 : 
фотогр. 
До 70-річчя режисера Копичинецького народного аматорського театру ім. Б. Лепкого Ореста Савку. 

 

Тадейчук, Є.  Вшанували Ореста Савку  [Текст] : [70-річчя відомого в краї театр. діяча, засновника та 
режисера Копичинецького народного аматорського театру ім. Б. Лепкого] / Є. Тадейчук // Вільне життя. - 2009. 
- 18 берез. -  С. 7. 

 

Шевченко, Л.  У квітні на кременчан очікує сюрприз - нова вистава!!! [ Текст] : [про роботу Кремен. нар. 
самодіяльного театру] / Л. Шевченко // Діалог. - 2009. - 27 берез. -  С. 4 : фотогр. - (27 березня — Міжнародний 
день театру). 
 

Шот, М. Народному театрові – 100 років [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2009. — 21 лют. — 
С. 11 : фотогр. 
Про історію, акторів та столітню діяльність Великоглибочецького народного аматорського театру. 
 

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Гродецька В. Камерні вечори в філармонії [Текст] : Тернопільська обласна філармонія готується 
відсвяткувати своє 70-річчя : [інтерв’ю] // Експрес. — 2009.  — 19-26 берез. — Тернопільські новини. — С. 12. 

 

Дмитрук, Г. У гості до Штрауса [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне життя. — 2009. — 16 січ. — С. 8 — 
(Новини культури). 
Про новорічну імпрезу Тернопільської обласної філармонії «В гостях у Штрауса». 

 

Дмитрук, Г. Щедрий світ коляди [Текст] / Г. Дмитрук //  Вільне життя. — 2009. — 23 січ. — С. 8.- (Новини культури). 
«Різдвяне дійство», підготовлене обласною філармонією, зібрало аншлаг у Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Завальська, О. Світовий джаз у Тернополі [Текст] / О. Завальська // Нова ера. — 2009. — 18—24 берез. — 
С. 6 : фотогр. 
Відомий композитор та джазовий піаніст Олександр Саратський виступив із Тернопільським симфонічним оркестром на 
сцені обласної філармонії. 
 

Заморська. Л. Брати Приймаки даруватимуть пісні [Текст] : у філармонії відбудеться концерт, 
присвячений жінкам / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 6—7 берез. — С. 21 : фотогр. 
Перший концерт в оновленому залі обласної філармонії відбудеться за участі симфонічного оркестру обласної філармонії та 
солістів Національної опери братів Приймаків. 
 

Заморська. Л. Київський музика «дав джазу» в Тернополі [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. 
— 16—17 берез. — С. 6. 
Київський піаніст і композитор Олександр Саратський виступив із камерним оркестром обласної філармонії. 
 

Заморська, Л. Концерт із флорентійським присмаком [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 26—
27 січ. — С. 14 ; фотогр. 
Літературно-музичну композицію «Сніг у Флоренції» за однойменним твором Ліни Костенко представить на суд тернополян 
солістка обласної філармонії, народна артистка України Л. Ізотова. 

 

Заморська. Л. У філармонії звучатиме джаз [Текст] : композитор Саратський завітає до Тернополя / Л. 
Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 9—10 берез. — С. 14 : фотогр. 
Відомий український джазовий композитор і піаніст Олексанр Саратський виступить у Тернопільській обласній філармонії в 
рамках свого туру Україною. 

 

Заморська. Л. Храм мистецтва оновили [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 6—7 берез. — 
С. 5 : фотогр. 
Про ремонт приміщення обласної філармонії та концерт «Пісня для жінки», що відбудеться 8 березня. 

 

Заморська, Л. Чоловік і донька – то її велика любов[Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 23 січ. — 
С. 11 : фотогр. 
Про гастролі, концерти, труднощі сценічного життя та свою родину розповідає Адріана Онуфрійчук. 

 

Ізотова, Л. «Сучасна естрада — часто без голоса…» [Текст] : естрадні співаки ніколи «не 
переспівають» класичних артистів, переконана Любов Ізотова : [інтерв’ю] / розм. Л. Заморська// 20 хвилин. — 
2009. — 16—17 берез. — С. 10 : фотогр. 
Народна артистка України, солістка  обласної філармонії Любов Ізотова про себе та свою творчість. 

 

Климчук, Г. У філармонії нові зали та нові програми [Текст] / Г. Климчук // Номер один. — 2009. — 
11 берез. — С. 3 : фотогр. 
Про ремонт приміщення Тернопільської обласної філармонії та зміни у творчій діяльності колективу. 

 

Крайнєва, Г.  "В єдності сила народу" - під таким гаслом у палаці культури "Березіль" відбувся творчий 
звіт аматорських колективів Лановецького району [Текст] / Г. Крайнєва // Свобода. - 2009. - 28 січ. -  С. 16 : 
фотогр. 

 



 

Кріль, М.  Маестро, який акумулює енергію [Текст] : бесіда з художнім кер. обл. філармонії, дириг. 
симфонічного і камерного оркестрів Мирославом Крілем / провела Леся Заморська // RIА плюс. - 2009. - 7 січ. -  
С. 20 : фото.кол. 

 

Ліпінська, Н. «Сонет для Соломії» на спорудження пам’ятника [Текст] // Н. Ліпінська // Нова ера. — 2009. — 28 січ—
3 лют. — С. 6. 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка 30 січня 2009 року 
відбудеться концерт під назвою «Сонет для Соломії», організований спільно з обласною філармонією. Виручені кошти підуть 
на спорудження пам’ятника славетній землячці. 
 

Маестро, який акумулює енергію [Текст] : диригент симфонічного та камерного оркестрів місцевої 
філармонії Мирослав Кріль чарівником себе не вважає : [інтерв’ю] / розм. Л. Заморська // RІA плюс. — 2009. — 
7 січ. — С. 20 : фотогр. 
 

Олійник, Д. «Я жартівник по життю…» [Текст] / Д. Олійник // RІA плюс. — 2009. — 7 січ. — С. 22 : фотогр. 
Про Мирослава Бабчука, керівника гурту «Веселі галичани» Тернопільської обласної філармонії. 
 

Садовська, Г. Пісні для жінок [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. — 2009. — 13 берез. — С. 6 : 
фотогр. 
Брати-близнюки — наші земляки із Заліщицького району — заслужені артисти України, лауреати багатьох міжнародних й 
всеукраїнських конкурсів, солісти Національної опери Петро і Павло Приймаки дали сольний концерт у Тернопільській обласній 
філармонії. 
 

Сергієнко, Г. У театрі – «Вечорниці», коляда з оркестром [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. — 2009. — 
23 січ. — С. 20 : фотогр. 
Про велике «Різдвяне дійство», підготовлене обласною філармонією на сцені Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка. 
 

Собуцька, В. У непрості випробувань часи мистецтво ушляхетнює уми [Текст] / В. Собуцька // Свобода. 
— 2009. — 30 січ. — С. 8 — (У світі прекрасного). 
Солістка обласної філармонії, народна артистка України Любов Ізотова порадувала тернополян літературно-музичною 
композицією «Сніг у Флоренції» за творами Ліни Костенко. 
 

Стасишин І. Вечорниці у Тернополі [Текст]: в антракті Різдвяного дійства розігруватимуть вишиванки / 
І. Стасишин // 20 хвилин. — 2009. — 12-13 січ. — С. 14 : фотогр. 
 

У філармонії — «Сніг у Флоренції» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 18—24 берез. — 
С. 6 : фотогр. 
В оновленому залі обласної філармонії відбудеться літературно-музична композиція за твором «Ліни Костенко «Сніг у 
Флоренції» у виконанні народної артистки Любові Ізотової, яка під супровід скрипаля Василя Мандзія та піаністки Вікторії 
Кокошкіної дарує глядачам кращі перлини італійських пісень. 
 

Філармонія — на мільйон! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 11-17 берез. — С. 6. 
Про ремонт Тернопільської обласної філармонії, який тривав упродовж останніх півроку: оновлений 
глядацький зал, фойє, фасад; та фінансову допомогу місцевої влади. 
 

Філармонія оновилася [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2009. — 11 берез. — С. 2 : фотогр. 
Про ремонт у Тернопільській обласній філармонії. 
 

Чубата, Д. Падав сніг у Флоренції…. [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя. — 2009. — 6 лют. — С. 1. — (Новини 
культури). 
Народна артистка України  Любов Ізотова презентувала тернополянам літературно-музичну композицію «Сніг у Флоренції» 
за поезією Ліни Костенко. 
 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса  
Благодійність без кордонів [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 18—24 берез. — С. 6 : 

фотогр. 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбудеться благодійний концерт «Вечір міжнародного культурного обміну», під час якого 
своє вміння співати, танцювати та розважатися покажуть майже дві сотні осіб 47 національностей. 

 

В єдності сила народу [Текст] // Вільне життя. — 2009. — 28 січ. — С. 1 : фотогр. 
Коротка інформація про творчий звіт майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Лановецького району. 

 

Заморська, Л. Маестро Бабич знову в Тернополі [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 6—7 лют. — С. 22 : 
фотогр. 
Про концерт камерної музики за участю народного артиста України Ростислава Бабича та Муніципального Галицького 
камерного оркестру в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 

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. 

 

Ільницька, О. «Вночі» прозвучать у Березолі [Текст] : Святослав Вакарчук заспіває у супроводі 
оркестру / О. Ільницька // 20 хвилин. — 2009. — 16—17 берез. — С. 16 : фотогр. 
Про новий музичний проект Святослава Вакарчука «Вночі», який тернополяни побачать 17 березня в ПК «Березіль» ім. Леся 
Курбаса. 

 



 

Колесник, Н. Смакували лановецькими короваями [Текст] / Н. Колесник // Нова ера. — 2009. — 28 
січ.—3 лют. — С. 6. 
Про тврчий звіт майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Лановецького району до 90-ї річниці проголошення 
Соборності України. 

 

Концерт-нагадуваня про незалежну Україну [Текст] // Номер один. — 2009. — 18 берез. — С. 4 : 
фотогр. 
13 березня в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся концерт «Відлуння криївки», автором проекту і композитором якого 
виступив ОлександрСмик. 

 

Костишин, Л. «Відлуння криївки» : жива ідея, живе слово, живий звук[Текст] / Л. Костишин // Вільне 
життя. — 2009. — 18 берез. — С. 7 : фотогр. — (Фоторепортаж). 
Концерт «Відлуння криївки» відбувся 13 березня в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. Автор проекту — поет і композитор 
Олександр Смик. 

 

Крайнева, Г. «В єдності сила народу» — під таким гаслом у Палаці культури «Березіль» відбувся творчий звіт 
аматорських колективів Лановецького району[Текст] / Г. Крайнєва // Свобода. — 2009. — 28 січ. — С. 16 : фотогр. 
 

Легета, О. «Відлуння криївки» [Текст] / О. Легета // Нова ера. — 2009. — 18—24 берез. — С. 6 : фотогр. 
Унікальний поект автора і компзитора Олександра Смика «Відлуння криївки» тернополяни матимуть можливість послухати в ПК 
«Березіль» ім. Леся Курбаса. 
 

Ониськів, М. Вела нас в бій борців упавших слава [Текст] / М. Ониськів //  Вільне життя. — 2009. — 14 січ. — С. 4.- 
(Ювілей). 
1 січня у ПК «Березіль» ім.Леся Курбаса урочини з нагоди 100-річчя від дня народження провідника ОУН С.Бандери. 
 

Погоріла, І. Зібрали нові пісні для вояків [Текст] / І. Погоріла // 20 хвилин. — 2009. — 16—17 берез. — С. 2. 
Пісні про жителів Західної України, виселених до Сибіру, про вояків УПА, композиції для сучасної української армії, а також 
про війну в Афганістані об’єднав новий проект поета й композитора Олександра Смика. 
 

Романів, З. «Відлуння криївки» лунатиме в Тернополі [Текст] / З. Романів // Місто. — 2009. — 4 берез. 
— С. 7 : фотогр. 
Про новий проект Олександра Смика «Відлуння криївки» та організацію концертів повстанської пісні. 
 

Романів, З. «Відлуння криївки»сприйняли оваціями [Текст] / З. Романів // Місто. — 2009. — 18 берез. — 
С. 6 : фотогр. 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбулася прем’єра концерту «Відлуння криївки». Організатором нового проекту є відомий 
тернопільський поет,співак і композитор О. Смик. 
 

Садовська, Г. Друга зустріч з Ростиславом Бабичем [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. — 2009. — 13 лют.— С. 4 : 
фотогр. — (Наші гості). 
Про концерт  Муніципального Галицького камерного оркестру під диригуванням народного артиста України, лауреата 
Державної премії України, диригента академічного естрадно-симфонічного оркестру України професора Ростислава Бабича. 
 

У «Березолі» — «Відлуння криївки» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 11 берез. — С. 6 : 
фотогр. 
Про новий авторський проект відомого поета-пісняра, лауреата премії ім. Василя Стуса Олександра Смика. 
 

У «Березолі» презентують військово-патріотичні пісні «Відлуння криївки» [Текст] // Номер один. — 
2009. — 4 берез. — С. 4. 
Представлення авторської програми поета-пісняра .Олександра Смика «Відлуння криївки» у виконанні Володимира 
Вермінського та гурту «Акцент»  відбулося на засіданні прес-клубу 2 березня. 
 

Усі зірки Тернополя — на одній сцені [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 4—10 берез. — С. 5. 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся благодійний концерт-акція «Даруй світло», організований Благодійним фондом 
ім. Арсена Монастирського та ансамблем «Збруч». 
 

Хвалибога, Н.  Творчість талантів Теребовлянщини [Текст] : [звіт-концерт мистец. колективів Теребовл. 
р-ну  "Україні служити солдатом!" в ПК "Березіль"] / Н. Хвалибога // Освіта України. — 2009. — 16 січ. —  
С. 3 : фотогр. 
 

Шостак, Н. Спогади, покладені на музику [Текст] / Н. Шостак // RIA плюс. — 2009. — 11 берез. — С. 23 : 
фотогр. 
Унікальний проект під назвою «Відлуння криївки» безкоштовно презентуватиме тернополянам поет і 
композитор Олександр Смик. 
 

Інші концерти 
Заморська, Л. Запрошують на концерт духової музики [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 

20 лют. — С. 21 : фотогр. 
Про концерт військового оркестру Тернопільського гарнізону до Дня захисника Вітчизни у Тернопільському академічному 
обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Лабай, В. Військовий оркестр артилерійського з’єднання привітав тернополян із Днем захисника 
Вітчизни [Текст] / В. Лабай // Номер один. — 2009. — 25 лют. — С. 19 : фотогр. 
Велика концернта програма з творів українських композиторів представлена 23 лютого до Дня захисника Вітчизни оркестром 
11-ї Тернопільської окремої артилерійської бригади 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України. 

 



 

Лабай, В. Зі святом Вас, захисники Вітчизни! [Текст] / В. Лабай // Нова ера. — 2009. — 25 лют.—3 лют. — 
С. 7 : фотогр. 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім.  Т. Г. Шевченка відбувся концерт оркестру 11-ї 
Тернопільської окремої артилерійської бригади 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України.. 

 

Лінчевська, С. «Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!» [Текст] / С. Лінчевська // Місто. — 2009. — 
14 січ. — С. 20 : фотогр. 
Про вертепні дійства фольклорних колективів області на Театральному майдані м.Тернополя та містечках і селах області. 

 

Лічинська, С. Володимир Баган відзначив свій ювілей творчим вечором [Текст] / С. Лічинська // Місто. 
— 2009. — 4 берез. — С. 6 : фотогр. 
Творчий вечір «Озвалась піснею моя любов» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка 
презентував композитор і вокаліст В. Баган до свого 50-річчя . 

 

Синенька, Б. Світла радість Різдва [Текст] / Б. Синенька // Свобода. — 2009. — 16 січ. — С. 6 ; фотогр. 
Про обласне фольклорно-етнографічне свято «Нова радість стала» на Театральному майдані м.Тернополя розповідає 
методист ОЦНТ. 

 

Клубна справа, кіно 
Бачинський, Я. Вшанували Кобзаря [Текст] / Я. Бачинський // Вільне життя. — 2009. — 20 берез. — 

С. 6 — (Живий у пам’яті народній). 
У відремонтованому народному домі Смиківців Тернопільського району до 195-річчя від дня народження Тараса Шевченка 
відбувся вечір «У своїй хаті своя правда і сила». 

 

Горів будинок культури [Текст] / Вільне життя. — 2009. — 25 берез. — С. 3. 
Про пожежу в будинку культури, що в Гусятині. 

 

Дідуган на сезон [Текст] : [інтерв’ю] / розм. Г. Сергієнко // Свобода. — 2009. — 1 січ. — С. 12 : фотогр. 
Про Володимира Довбню — методиста Тернопільського районного будинку культури, який щороку виконує роль Діда 
Мороза. 

 

Максимович, В. «Національна свідомість  українців» - під такою назвою провели літературний вечір у 
Микулинецькому будинку культури [Текст] / В. Максимович // Свобода. — 2009. — 6 берез. — С. 5 : фотогр. 

 

Ткач, М. Добробут із приміською пропискою [Текст] / М. Ткач // Свобода. — 2009. — 14 січ. — С. 3; фотогр. 
Про село Байківці Тернопільського району згадується робота сільських культурно-освітніх закладів та їх колективи. 

 

Максимович, В. «Національна свідомість українців колись і тепер» — під такою назвою провели 
літературний вечір у Микулинецькому будинку культури [Текст] / В. Максимович // Свобода. — 2009. — 6 
берез. — С. 5. — (Урок патріотизму). 

 

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

Габрук, З.  Заграв для маестро по-гуцульськи : пам'ять великого сина землі Теребовлянської Ореста Олійника 
вшанували у вищому училищі культури [Текст] : [вшанування пам'яті засл. діяча мистецтв, видат. хормейстера, колишнього 
директора Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької] / З. Габрук // Вільне життя. - 
2009. - 16 січ. -  С. 6. - (Пам'ять). 

 

Дерех, В. Музучилищу подарували німецький ксилофон [Текст] / В. Дерех // 20 хвилин. — 2009. — 13 лют. — С. 2 : 
фотогр. 

 

Садовська, Г. «Я впевнений, ви прийдете до мене…»  [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. - 2009. – 20 берез. -  С. 4 : 
фотогр. - (Пам'ять). 
Про творчий вечір викладача Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької, заслуженого 
працівника культури України Ю. Кіцили, присвячений 75-річчю від дня народження громадського діяча і поета В. Вихруща. 

 

Сирник, І. Універсальний подарунок [Текст] / І. Сирник // Експрес. — 2009. — 19-26 лют. — С. 12 : фотогр. 
Новий музичний інструмент вартістю майже 2 тисячі доларів подарувала міська рада Тернопільському обласному 
державному музичному училищу ім. С. Крушельницької. 

 

Турко, І. Зірки засвітились на «Провесні» [Текст] / І. Турко // Вільне життя. — 2009. — 18 берез. — С. 7. 
У Кіровограді на XIV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі виконавців на народних інструментах «Провесінь» студенти 
Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької продемонстрували відмінний рівень й 
отримали високу оцінку журі та призові місця. 

 

У музучилищі — поповнення з Японії [Текст] // Нова Тернопільська газета — 2009. — 18-24 лют. — С. 6 : фотогр. 
Новий ксилофон, виготовлений в Японії, вручив у подарунок Тернопільському обласному державному музичному училищу 
ім. С. Крушельницької заступник міського голови з питань економіки П. Гринчишин. 

 

Ясна, С. Грай, музиканте! [Текст] / С. Ясна // Тернопіль вечірній. — 2009. — 11 лют. — С. 1. 
Музичний інструмент ксилофон ціною у  2 тис. у. о. подарувала міська влада педагогам та учням Тернопільського обласного 
державного музичного училища ім. С. Крушельницької. 

 
 



 

Теребовлянське вище училище культури 
Костишин, Л. Побачення з юністю [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 2009. — 6 берез. — С. 5 — (Зустрічі). 

У Теребовлянсюкому вищому училищі культури відбулася зустріч заслужених випускників. 
 

Костишин, Л. Поки душа співає… [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 2009. — 13 берез. — С. 8 : 
фотогр. — (Гість сторінки). 
Про викладача вокально-хорових дисциплін Теребовлянського вищого училища культури Миколу Павловича 
Мечника. 

 

Інші навчальні заклади 
Гайдукевич, О.  Школа мистецтв - нова модель у системі освіти [Текст] : [про Терноп. обл. комунальну 

експерем. комплексну школу мистецтв ] / О. Гайдукевич // Соломія. - 2009. - № 1 (берез.). -  С. 2 : фотогр. 
 

Моховик, Н. 30 споминів про Шевченка [Текст] : [вист. робіт учнів обл. школи мистецтв до 195-річчя 
від дня народж. Т.Шевченка] / Н. Моховик // Свобода. - 2009. - 20 берез. -  С. 8 : фотогр. - (Іще раз про генія). 

 

Нівельт, М.  Плекаємо обдарованість  [Текст] / М. Нівельт // Вільне життя. — 2009. — 27 лют. — С. 6. — 
(Адреса: обласна школа мистецтв). 

 

Виставки, пленери 
Авдикович, М.  Натхнення, дароване природою [Текст] : нотатки з виставки робіт художника Ярослава 

Збараського [м. Підволочиськ] / М. Авдикович // Гомін волі. - 2009. - 9 січ. -  С. 2 : фотогр. 
 

Дерех, В. Унікальні «Кобзарі» виставлять в архіві [Текст] / В. Дерех // 20 хвилин. — 2009. — 11—
12 берез. — С. 5. 
Про виставку «Кобзарів» та документів, присвячених поету в ДАТО. 

 

Дишлюк, О. І мене в сім’ ї великій… [Текст] / О. Дишлюк // Вільне життя. — 2009. — 6 берез. — С. 5. – 
(Новини культури). 
Виставка, присвячена святкуванню Шевченківських днів, експонується в ДАТО. 

 

Завальська, О. Родина Марчуків завітає на Тернопілля [Текст] / О. Завальська // Нова ера. — 2009. — 11—17 лют. — 
С. 7 : фотогр. 
Один зі ста геніїв світу відкриє виставки у замках Тернопілля. 
 

Крайнєва, Г. «Повернення додому» [Текст] / Г. Крайнєва // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 
4 берез — С. 14 : фотогр. — (Славетні земляки). 
Про виставку картин лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, народного художника України І. Марчука 
у Збаразькому національному заповіднику «Замки Тернопілля». 
 

Тарнавська, Н. Марчук із картинами штурмує замки [Текст] : Литвенчук пропонує відкрити галерею 
художника на Волині / Н. Тарнавська // 20 хвилин. — 2009. — 27 лют. — С. 21 : фотогр. 
Народний художник України І. Марчук презентував минулої п’ятниці у Збаразькому замку 28 своїх картин. Виставка діятиме 
до 20 березня. 
 

Клос, С. У Києві капсулу заклали, у Вишнівці музей пообіцяли… [Текст] : музей Івана Марчука таки 
постане у «колисці» старовинного українського роду / С. Клос // Високий замок. — 2009. — 23 лют. — С. 1, 3. 
— (Людина, яка зробила себе сама). 
У Збаразькому замку наш земляк, народний художник України Іван Марчук презентував виставку своїх картин. 
 

Ониськів, М. «Марчук завоював наші серця, а замок ми йому самі подарували» [Текст] / М. Ониськів // 
Вільне життя. — 2009. — 25 лют. — С. 1, 4 : фотогр. 
Про презентацію картин народного художника України Івана Марчука у Національному заповіднику «Замки Тернопілля» (м. Збараж). 
 

Шот, М. «Дорога додому» Івана Марчука [Текст] / М. Шот// Урядовий кур’єр. — 2009. — 13 берез. — 
С. 16 : фотогр. 
У Національному  заповіднику «Замки Тернопілля» народний художник України, лауреат Національної премії 
ім. Т. Г. Шевченка Іван Марчук представив виставку власних робіт під назвою «Дорога додому». 
 

Фестивалі, конкурси 
Зимове фольклорне свято у с. Горошовій Борщівського району 

Брик, Т. Перебраний світ [Текст] / Т.Брик // Свобода. — 2009. — 21 січ. — С.14 : фотогр. 
Про український сільський карнавал «Маланка» у селі Горошова Борщівського району. 
 

Костишин, Л. «Веселішої Малані в цілім світі не має!» [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 2009. — 16 січ. — С. 1, 
6 : фотогр. – (Різдвяна мандрівка). 
Про цьогорічне зимове фольклорне свято у Горошовій Борщівського району. 
 

Сагаль, О. Маланка у Горошовій: без президентші, зате з юшкою [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 
2009. — 21-27 січ. — С. 6. 
 

Янович, А. Переселенці водили Маланку [Текст] / А. Янович // 20 хвилин. — 2009. — 16 січ. — С. 5. 
Про цьогорічний фестиваль «Маланка» у Горошовій Борщівського району. 
 



 

Інші фестивалі та конкурси 
 

Брик, Т. «Не консервуйте традиції», закликали учасники обласного фестивалю «від Катерини — до 
Стрітення»[Текст] / Т. Брик // Свобода. — 2009. — 6 лют. — С. 8. — (Тралі-валі-фестивалі). 
Про обласний фольклорно-обрядовий  фестиваль «Від Катерини — до Стрітення», який зібрав  майже 300 учасників з 8-ми районів. 

 

Ваврик, Є. У палаці «Україна» співатимуть тернополянки! [Текст] / Є. Ваврик // Свобода. — 2009. — 6 
берез. — С. 8 : фотогр. — (Знай наших). 
Про завершення першого етапу ХХІ фестивалю сучасної естрадної пісні «Пісенний вернісаж - 2009», на якому 
перемогли три тернополянки. Вони братимуть участь у гала-концерті 24 квітня в Києві у палаці «Україна». 

 

Голояд, І. Шукають краще фото Тернополя [Текст] : фотороботи на конкурс можна подавати у «Березіль» до 
23 березня / І. Голояд // 20 хвилин. — 2009. — 28 лют. — С. 6 : фотогр. 
Про другий міський фотоконкурс «Краєвиди Тернополя». 

 

Гродецька, В. Усі різні, але молоді! [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 2008. — 29 січ.—5 лют. — Тернопільські 
новини. — С. 11 : фотогр. 
На Тернопільщині стартує фотоконкурс «Молоде обличчя України». 
 

Ільницька, О. Запросили понад 500 дітей-інвалідів: Діти покажуть виставу «Три горішки для Попелюшки» [Текст] / 
О. Ільницька // 20 хвилин. — 2009. — 16 січ. — С. 21 : фотогр. 
XIX міський фестиваль для дітей з обмеженими можливостями «Повір у себе» відбудеться 20 січня  у ПК «Березіль» ім.Леся 
Курбаса. 
 

Сагаль, О. Дивитися, щоб дивуватись [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 25—
31 берез. — С. 5 : фотогр. 
Про конкурс робіт юних фотоаматорів «Первоцвіт 2009», що відбувся у Чорткові. 
 

Скрипник, О. Подільський фестиваль [Текст] / О. Скрипник // Нова ера. — 2009. — 28 січ. —3 лют. — С. 6. 
Вдруге у Скалі-Подільській, що на Борщівщині, відбувся фестиваль української альтернативної музики «Спека». 

 

Спалах удачі [Текст] :  підбито підсумки оголошеного «УК» фотоконкурсу  // Урядовий кур’єр. — 2009. 
— 14 лют. — С. 13 : фотогр. 
Першу премію фотоконкурсу «Україна: з минулого в майбутнє» журі одностайно віддало Павлу Балюху з Тернополя за 
роботу «Першокласниця». 

 

Шкула, А. Вуса робив із кожуха діда [Текст] / А. Шкула // 20 хвилин. — 2009. — 26-27 січ. — С. 4 : 
фотогр. 
Вертепи, маланки, коляди і щедрівки демонстрували аматорські та професійні колективи у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса на 
фестивалі вертепів «Різдво у серці». 
 

Ярмарок музик [Текст] // 20 хвилин. — 2009. — 16-17 лют. — С. 2. 
Другий фестиваль «Ярмарок музик» відбувся у Зборові в районному будинку культури. 
 

Аматорські, мистецькі колективи та творчі об’єднання Тернопільщини 
Зразковий художній фольклорно-обрядовий гурт «Ходаки» 

Коляда від «Ходаків»  звучала у Боснії і Герцоговині [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 14-20 січ. — С. 6. 
Про виступи зразкового художнього фольклорно-обрядового гурту «Ходаки» із села Малий Ходачків Тернопільського 
району у Боснії і Герцоговині. 
 

Матуш, І. «Ходаки заспівали на весь світ!» [Текст] / І. Матуш // Свобода. — 2009. — 14 січ. — С. 12 : фотогр. – (Талант 
до Європи доведе). 
Наприкінці грудня делегація області та зразковий художній фольклорно-обрядовий гурт «Ходаки» із Малого Ходачкова 
Тернопільського району зі своїм керівником Михайлом Полюгою побували в Угорщині, Сербії, Боснії, Герцоговині. 
 

Наші у Європі [Текст]  // Тернопіль вечірній. — 2009. — 28 січ. — С. 20. 
Зразковий художній фольклорно-обрядовий гурт «Ходаки» на чолі з відмінником освіти України М. Полюгою відвідав 
Боснію, Герцеговину, Угорщину та Сербію. 
 

Парій, Я. Різдвяна мандрівка «Ходаків» [Текст] / Я. Парій // Вільне життя. — 2009. — 16 січ. — С. 6. 
Делегація від Тернопільської області і зразковий художній фольклорно-обрядовий гурт «Ходаки» відвідали Боснію й 
Герцоговину. 
 

Танцювальний колектив «Тернополяночка» Тернопільської обласної профспілкової школи мистецтв 
Моховик, Н. «Борщик» від тернополян сподобався на Чернігівщині [Текст] / Н. Моховик // Свобода. — 2009. — 

20 лют. — С. 12 : фотогр. — (Знай наших). 
Танцювальний колектив «Тернополяночка» обласної профспілкової школи мистецтв успішно виступив на VІІІ міжнародному 
молодіжному фестивалі  «Мистецькі барви», який проходив у Прилуках на Чернігівцині. 

 

Романів, З. «Тернополяночці» виповнилось п’ять років [Текст] / З. Романів // Місто. — 2009. — 21 січ. — С. 6 :  фотогр. 
Про дитячий танцювальний колектив «Тернополяночка» Тернопільської обласної профспілкової школи мистецтв. 

 

Інші колективи 
Андрусишин, С. Маестро з Обича [Текст] / С. Андрусишин // Свобода. — 2009. — 21 січ. — С. 8 : фотогр. 

Вже більше 40 років у селі Обич Шумського району працює духовий оркестр, який і досі очолює С.Єзерський. 
 



 

Гудима, О.  Гурт "Називний відмінок": про кохання і не тільки [Текст] : [про терноп. вокал. гурт "Називний відмінок"] 
/ О. Гудима // Нова Тернопільська газета. - 2009. - 4-10 лют. -  С. 6 : фотогр. 

 

Костишин, Л. Півстоліття з піснею [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 2009. — 4 берез. — С. 1, 5.— (Ювілеї). 
Аматорському хору «Галичина», що у Мшанці на Зборівщині, виповнилося 50 років і 20 із часу присвоєння йому звання народного. 
 

"Любисток", який любить пісні, музику й життя... [Текст] : бесіда з учасн. ансамблю "Любисток"  / провела 
І. Ковальчук // Діалог. - 2009. - 9 січ. -  С. 4 : фотогр. - (Родом із мистецтва). 
Про жіночий народний вокально-інструментальний аматорський ансамбль "Любисток" із Кременеця. 
 

Омельчук, А. Європейські овації для шумської капели [Текст] / А. Омельчук // Свобода. — 2009. — 25 
берез. — С. 12. — (Не провінційна культура). 
Учасники народної аматорської хорової капели Шумського районного будинку культури завоювали серця іноземних глядачів 
у Польщі та Франції. 
 

Сергієнко, Г. Творити добро разом [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. — 2009. — 21 січ. — С. 7; фотогр. 
Про ансамбль «Збруч» палацу культури «Ватра», який репрезентує українську музику, пісню і танець. 
 

Судова, М. «Бульдозеристи» змітають все на своєму шляху [Текст] / М. Судова // Місто. — 2009. — 28 січ. — С. 14. 
Про тернопільський гурт «Бульдозер», його склад, назву, репертуар та виступи. 
 

Чорна, Н. Ллється пісня над селом [Текст] : візитівкою Настасова, що в Тернопільському районі, вже 20 років є хор. 
Участь у ньому беруть цілі династії / Н. Чорна // Вільне життя. — 2009. — 13 берез. — С. 1, 3 : фотогр. 
Про керівника хору Анатолія Івановича Мацейківа. Творчі досягнення колективу, династії хористів, меценатів, які 
опікуються колективом. 
 

Персоналії 
Бойчук, І. Така робота: розмальовувати фарбами світ [Текст] / І. Бойчук // Номер один. — 2009. — 

25 берез. — С. 13 : фотогр. 
Про творчість тернопільської художниці Наталії Басараб та її захоплення. 

 

Вікторов, В. Така грішна і свята - вона чарівна і проста : [про членкиню Всеукр. музичної спілки, відому співачку з 
Кременця Г. Попович] / В. Вікторов // Діалог. - 2009. - 1 січ. -  С. 5 : фотогр. - (Гість номера) 

 

Галябарда, С. Степан Галябарда: «Кохайте жінку, єдину жінку, єдину жінку на всі літа [Текст] / розм. Л. Островська та 
Г. Садовська. // Вільне життя. — 2009. — 1 січ. — С. 9 : фотогр. 
Про нашого земляка, заслуженого діяча  мистецтв Степана Галябарду, який побував у Тернополі, де презентував свою 
поетичну збірку «Кохайте жінку». 

 

Гриб, А. Народній майстрині — 80! [Текст] / А. Гриб // Вільне життя. — 2009. — 13 лют. — С. 4. — (Поважна дата). 
Громадськість Бережан відзначила 80-річний ювілей члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України 
Марії Гарап’юк. 
 

Гудима, О. «П’ять дарів» Терези Проць [Текст] / О. Гудима // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 
25 лют.—3 берез. — С. 6 : фотогр. 
Про Терезу Проць — тернопільську художницю, фольклориста, етнографа, писанкарку. 
 

Живопис дивиться зі стін [Текст]: до 60-ліття Степана Мамчура у галереї обласної організації Спілки художників 
України відкрили його виставку // Свобода. — 2009. — 23 січ. — С. 8 : фотогр. — (У виставковій залі). 

 

Жук, Г. Художниця Галина  Жук : «Мистецтво має виховувати, а не штовхати вниз по східцях» [Текст] : [інтерв’ю] / 
розм. Г. Брик // Свобода. — 2009. — 20 лют. — С. 12 : фотогр. 

 

Залуцький, О. Подвижницький шлях митця [Текст] / О.Залуцький // Українська музична газета. — 2008. — №4 (жовт. 
— груд.). — С. 7 : фотогр. 
Про Андрія Миколайовича Кушніренка, уродженця с.Великі Загайці Шумського району, відомого митця сучасності, хорового 
диригента, композитора, фольклориста, педагога, громадського діяча. 

 

Замкова, З. Зоряна Замкова: «Що знаєш і вмієш — за плечима не носиш» : [інтерв’ю] / розм. Г. Климчук 
// Номер один. — 2009. — 25 берез. — С. 19 : фотогр. 
Про відому тернопільську поетесу Зоряну Замкову. 

 

Клос, С. Тернополянин з неаполітанським серцем [Текст] / С. Клос // Високий замок. — 2009. — 8 січ. — 
С. 6 : фотогр. 
Про тернопільського барда, літератора, переклдача Олександра Марченка. 

 

Ліпінська, Н. Наталя Басараб: «Потреба манипулювати – як потреба спілкуватися» [Текст] / Н. Ліпінська 
// Нова ера. — 2009. — 4—10 берез. — С. 9 : фотогр. 
Про тернопільську художницю Наталю Басараб, її творчі уподобання та колекцію ляльок. 

 

Лукив, М. Поэт Микола Лукив: «Нашу с Анатолием Горчинским песню «Росте черешня в мами на городі» пели и 
президент Леонид Кучма, и участники майдана, и зэки в тюрьмах, и даже хозяева туристического отеля в Египте…» [Текст]: 
інтерв’ю / В.Шухевич // Факты и комментарии. — 2009. — 13 янв. — С. 5—6  фотогр. 

 

Луків, М. Такі люди… переходять у пісню [Текст] / М. Луків // Українська музична газета. — 2008. — №4 (жовт. — 
груд.). — С. 10 : фотогр. — (З історії пісні). 
Спогади про народного артиста України Анатолія Горчинського. 



 

Новосядлий, Б. Духовне і земне — у неповторних світлотінях [Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2009. — 6 берез. 
— С. 8 : фотогр. — (З ювілеєм, маестро!) 
До 50-річного ювілею тернопільського фотомайстра М. Бенча. 

 

Новосядлий, Б. І вічна музика мольберта [Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2009. — 16 січ. — С. 8 .  — (Ілюстратор 
епохи). 
Про заслуженого художника України та лауреата Всеукраїнської премії ім. братів Лепких Ярослава Омеляна. До 80-річчя від 
дня народження. 

 

Новосядлий, Б. Фортуна посміхнулася Павлові [Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2009. — 11 берез. 
— С. 12 : фотогр. — (Творчий ужинок). 
Молодий тернопільський фотомайстер Павло Балюх став переможцем фотоконкурсу всеукраїнської газети 
«Урядовий кур’єр». 

 

Ониськів, М. … І вишита сорочка з рідного села: червоними і чорними узорами переплетена доля митця Ярослава 
Омеляна [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. — 2009. — 16 січ. — С. 5 : фотогр. 
До 80-річчя від дня народження художника Ярослава Омеляна. 

 

Осадчук, Л. У двокімнатній квартирі Віри Матковської — понад тисячі вишиванок [Текст] / Л. Осадчук // День. — 
2009. — 5 лют. — С. 2. — (Спадщина). 
Про колекціонера із Тернополя Віру Матковську, в приватній колекції якої майже тисяча  жіночих і чоловічих вишитих 
сорочок, інших елементів народного костюма, а також обрусів та рушників. 

 

Погоріла, І. «Випадковостей немає…»: коли ти піднімаєш вітрило, Бог посилає вітер, каже тернопільська художниця 
Світлана Драгон [Текст] / І. Погоріла // 20 хвилин. — 2009. — 16 січ. — С. 8. 

 

Приступа, І. Майстер з дерев’яних ангелів [Текст] / І. Приступа // 20 хвилин. — 2009. — 20-21 берез. — 
С. 18 : фотогр. 
Про тернополянина Віктора Лупійчука, який уже 30 років виконує скульптуру в дереві. 

 

Приступа, І. Малює картини на…машині [Текст] / І. Приступа // RIA плюс. — 2009. — 18 лют. — С. 20 : фотогр. 
Про тернопільського художника Юрія Шаманського. 

 

Приступа, І. Робить з дітьми незвичні подарунки [Текст] / І. Приступа // 20 хвилин. — 2009. — 6—7 
берез. — С. 18 : фотогр. 
Про майстра народних ремесел Ольгу Мельничук. 

 

Приступа, І. У танцях цінують універсалів [Текст] / І. Приступа // RIA плюс. — 2009. — 25 лют. — С. 
20 : фотогр. 
Про керівника народної студії сучасної хореографії «Т.А.Н.Г.О»  Любов Борисяк із ТНЕУ. 

 

Сагаль, О. Душа оголеного тіла [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 25 лют.—3 
берез. — С. 12 : фотогр. 
Про чортківських фотохудожників Олега та Ірину Марчаків. 

 

Сагаль, О. У плетиві мистецьких візій [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 25-31 
берез. — С. 11 : фотогр. 
Про перелік талантів тернопільського митця Юрія Шаманського та його творчі досягнення. 

 

Семеняк, В. Оксана Пухонська: «Хороша література отруює» [Текст] / В. Семеняк // Місто. — 2009. — 14 січ. 
— С. 7 : фотогр. 
Про авторку поетичної збірки «Крізь вени Всесвіту» Оксаною Пухонською, яка родом із села Конюхи Козівського району. 
 

Сирник, І. Майстер ангелів [Текст] : дерев’яні витвори митця прикрашають не тільки українські, а й російські храми / І. 
Сирник // Експрес. — 2009. — 24-25 берез. — Регіональні новини. — С. 12 : фотогр. 
Про тернопільського різьбяра Віктора Лупійчука, який майже 30 років працює з деревом. 

 

«Танцювати може кожен» [Текст] : [інтерв’ю] / розм. І. Погоріла // 20 хвилин. — 2009. — 26-27 січ. — С. 10; фотогр. 
Про Павла Бойка, який створив мережу танцювальних студій «Євроданс» та мріє влаштувати у Тернополі «Танці з зірками». 

 

Фарина, І. Жіночої палітри одвічні таємниці [Текст] / І. Фарина // Тернопільські оголошення. — 2009. — 11 берез. — С. 
11 : фотогр. 
Про художниць із Кременеччини Валентину Сімащук та Жанну Тріщук. 

 

Федишен, Б.  Народний й сучасний танець — сенс життя Андрія Медецького [Текст]  : [про кер. зразкового ансамблю 
танцю "Барвінок" Кремен. РБК] / Б. Федишен // Діалог. — 2009. — 16 січ. —  С. 8 : фотогр. — (Таланти нашого краю). 

 

Федишин, Б. Художник Ніл Зварунчик [Текст] : «Я творю з уяви, а інколи – зі снів» / Б. Федишин // 
Свобода. — 2009. — 6 берез. — С. 8 : фотогр. — (Життя під маскою кольору). 
Про художника із Кременця Ніла Зварунчика. 

 

Федорців, Н. Митець, який вміє зупинити час [Текст] / Н. Федорців // Місто. — 2009. — 4 берез. — С. 7 : фотогр. 
Про фотохудожника Михайла Бенча з Тернополя. 

 



 

Федорців, Н. У домівці Наталі Басараб поселились ельфи [Текст] / Н. Федорців // Місто. — 2009. — 14 січ. — С. 6; 
фотогр. 
Про нові роботи тернопільської художниці Наталії Басараб. 

 

Цицюра, Р. Наталя Бурмас-Крохіна: «Свого часу я відмовилася від слави, проте нині у житті маю значно більше…» 
[Текст] / Р. Цицюра // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 4—10 берез. — С. 8 : фотогр. 
Про талановиту співачку, викладачку класу сучасного вокалу тернопільської музичної школи №1 Наталю Бурмас-Крохіну та 
її сім’ю. 

 

Шкіряні шедеври: картини, прикраси, пляшки і  навіть…писанки! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 
28 січ.—3 лют. — С. 12 : фотогр. 
Про авторку шкіряних шедеврів – тернополянку Ірину Качанову. 

 

Шостак, Н. Скло і світло [Текст] / Н. Шостак  // Вільне життя. — 2009. — 30 січ. — С. 8 — (Гість сторінки). 
Про тернопільського художника Володимира Чорнобая. 

 

Шот, М. Рогозяних справ майстер [Текст] / М. Шот // Вільне життя. — 2009. — 16 січ. — С. 8. – (Гість сторінки). 
Про майстриню рогозоплетіння із с.Голгоча Підгаєцького району, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва 
України О.Дейнеку. 

 

Шот, М.  Співа рогіз у Голгочах [Текст] : [нар. майстриня з рогозоплетіння О.Дейнека] / М. Шот // Урядовий кур'єр. - 
2009. - 27 січ. -  С. 10 : портр. 

 

Інше 
Вдовиченко, Г. Письменники вдарили автопробігом по кризі та бездоріжжю [Текст] / Г. Вдовиченко // 

Високий замок. — 2009. — 25 лют. — С. 6 : фотогр. 
П’ятеро письменників здійснили антикризовий автопробіг за маршрутом Тернопіль—Вінниця—Житомир. У Тернополі ця 
зустріч відбулася у національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка. 

 

Волошин,  А. За два кроки до мрії [Текст] / А. Волошин // Свобода. — 2009. — 6 лют. — С. 8. — (Знай наших). 
16-річний Едуард Романюта з Тернополя є претендентом представляти Україну на «Євробаченні» в Москві. 

 

Гродецька, В. Ґерета – в італійському дворику [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 2009. — 29 січ.—5 лют. — 
Тернопільські новини. — С. 11. 
У Тернополі планують відкрити пам’ятник славетному історику, археологу, культурному та громадському діячеві Ігореві 
Ґереті. 
 

Гродецька, В. Дні козацької слави [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 2009. — 3—4 берез. — 
Регіональні новини — С. 10. 
Про заходи, що відбудуться на Тернопіллі до відзначення 360-х роковин Зборівської битви під проводом Богдана 
Хмельницького. 
 

Гродецька, В. «Серце Тернополя» оновлять [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 2009. — 5—12 лют. — Тернопільські 
новини. — С. 12. — (Місто). 
Цього року заплановано провести  реконструкцію «Серця Тернополя» — Театрального майдану та відремонтувати сходи і 
тераси Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Гродецька, В. Шевченко в листівках [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 2009. — 5—12 лют. — 
Тернопільські новини. — С. 11. — (Фотофакт). 
Уродженець Тернопільщини, нині відомий художник Іван Марчук, передав ДАТО книгу шевченкознавця В. Яцюка 
«Шевченківська листівка як пам’ятка історії та культури 1890—1940 років». 
 

Дігай, Т. Співачка світової слави [Текст] / Т. Дігай // Культура і життя. — 2009. — 25 лют. — С. 7. 
Огляд книги «Соломія Крушельницька. Шляхами тріумфів», виданої у видавництві «Джура», до створення якої прилучилися 
відомі краєзнавці, наукові співробітники музеїв, музикознавці, мистецтвознавці, письменники Тернопільщини. 
 

«Євробачення’2009»: Світлана Лобода проти…Едуарда Романюти [Текст] // Нова Тернопільська газета. 
— 2009. — 11—17 лют. — С. 5 : фотогр. 
До фіналу «Євробачення» впевнено крокує щаблями національного «євровідбору» 16-річний тернополянин 
Едуард Романюта. 
 

Ліберний, О. Богдан Хмельницький і Тернопільщина [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2009. — 23 січ. — С. 5. 
Про презентацію в ДАТО книги Б.Мельничука та Н.Юрчака «Шляхами Богдана Хмельницького на Тернопільщині». 
 

Мочула, І. Ще один крок до прекрасного: картинна галерея у Тернополі [Текст]  : [розм. з власником приват. 
картинної галереї в Тернополі І.Мочулою] / [вела] О. Терещук // Тернопіль вечірній. - 2009. - 25 берез. -  С. 20 : фотогр.  

 

Ніс, М. Тернопільські енциклопедисти [Текст] : до виходу в світ 3-го тому «ТЕС» / М. Ніс // Літературна Україна. — 
2009. — 19 лют. —С. 7. 
Автор статті зробив огляд 3-х томів «Тернопільського енциклопедичного словника», виданого за підтримки Тернопільської 
ОДА у видавництві «Збруч». 
 

У Шевченківські дні — стипендії вундеркіндам [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 11—
17 берез. — С. 6. 
Про відзначення Шевченківських свят у Тернопільському районі та культурно-мистецькі заходи. 
 



 

Шот, М. Тернопілля святкуватиме ювілей [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2009. — 17 берез. — 
С. 16 : фотогр. 
Про святкові заходи з нагоди семидесятиріччя області та творчий звіт аматорських і мистецьких колективів краю в столиці 
нашої держави. 
 

Спорудження пам’ятника Соломії Крушельницькій у Тернополі 
Голояд, І. Для Соломії зібрали 5 тисяч [Текст] / І. Голояд // 20 хвилин. — 2009. — 4—5 лют. — С. 10. 

На пам’ятник Соломії Крушельницькій зібрали 5 тис. грн. під час благодійного концерту в Тернопільському академічному 
обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Гуща, Т.Іноземні студенти допоможуть нашим малюкам [Текст] / Т. Гуща // Місто. — 2009. — 25 берез. — 
С. 14 : фотогр. 
Студенти Тернопільського державного медичного університету ім. І. Горбачевського готують фестиваль «Вечір 
міжнародного культурного обміну — 2009». 

 

Ліщенко, Ю. У Тернополі постане пам’ятник Соломії Крушельницькій [Текст] / Ю. Ліщенко // Високий 
замок. — 2009. — 3 лют. — С. 2 : фотогр. 
У Львові представники міської влади Тернополя оглянули гіпсову модель пам’ятника Соломії Крушельницькій. Автор статуї 
– скульптор В. Стасюк. 

Наспівали на пам’ятник землячці [Текст]  // 20 хвилин. — 2009. — 4—5 лют. — С. 2 : фотогр. 
Коротке повідомлення про кошти, зібрані на  пам’ятник Соломії Крушельницькій під час благодійного концерту в 
Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Попович, В. За півроку в Тернополі поставлять пам’ятник Крушельницькій [Текст] / В. Попович // Номер один. — 
2009. — 4 лют. — С. 4. 

 

Попович, Ж. «Сонет» приніс Соломії 5 тис. грн. [Текст] : у драмтеатрі відбувся благодійний концерт/ Ж.Попович // 
Тернопіль вечірній. — 2009. — 4 лют. — С. 2. — (Імпреза). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка відбувся благодійний 
концерт «Сонет для Соломії», кошти від якого підуть на спорудження пам’ятника Соломії Крушельницькій у Тернополі. 

 

Соломія повертається! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 11—17 лют. — С. 5 : фотогр. 
Планується, що до Дня Європи — 23 травня — у Тернополі буде урочисто відкрито пам’ятник С. Крушельницькій. 
(Скульптор В. Стасюк). 

 

Терещук, О. Ще один крок до прекрасного: картинна галерея у Тернополі [Текст] / О. Терещук // 
Тернопіль вечірній. — 2009. — 25 берез. — С. 20 : фотогр. 
У Тернополі відкрилась приватна картинна галерея. Зробив цей подарунок успішний підприємець, фанат живопису Ігор 
Мочула. 

 

Спорудження пам’ятника С. Бандері у Тернополі 
Дзік, О. Пам’ятник Бандері відкрили в Тернополі [Текст] / О. Дзік // Газета по-українськи. — 2008. — 

31 груд. — С. 3. 
Автор монументу – скульптор Роман Вільгушинський. 

 

Клос, С. У Тернополі Бандера з прапором [Текст] / С. Клос // Високий замок. — 2009. — 1 січ. — С. 3 : 
фотогр. 
Напередодні 100-річного ювілею Степана Бандери у Тернополі відкрито пам’ятник  ідеологу українського національного 
руху. Його автори - архітектор Данило Чепіль і скульптор Роман Вільгушинський. 
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