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Загальні питання культури 
Шергей. Г. А після городів — куди? [Текст] : селяни отримують «культурних послуг» у сім разів 

менше, аніж жителі обласного центру : [інтерв’ю з начальником управління культури Тернопільської ОДА 
Г. П. Шергеєм про стан галузі культури на селі.] / розм. В. Гродецька // Експрес. — 2009. — 28 трав.— 
4 черв. — Тернопільські новини. — С. 11—12. 

*** 
Дмитрук, Г. Є що берегти  [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне життя. — 2009. — 19 черв.— С. 1. 

Про обласну нараду-семінар «Стан, завдання та перспективи пам’ятко-охоронної роботи в області» та 
«Дотримання правил і норм охорони праці та пожежної безпеки в закладах культури області». 

*** 
Будуть іменні краєзнавчі премії [Текст] // Свобода. — 2009. — 24 черв. — С. 2. 

Про започаткування обласної премії у галузі краєзнавства імені П.Медведика та Б.Хаварівського. 
*** 

Паламар, А. Дух української нації. Звідки береться і на що переводиться? [Текст] : я так думаю / 
А. Паламар // Культура і життя. — 2009. — 15 квіт.— С. 4—5 : фотогр. — Початок. 
Роздуми письменника-публіциста з Тернополя про ментальність української нації та національний дух. 

 

Паламар, А. Дух української нації. Звідки береться і на що переводиться? [Текст] : я так думаю / 
А. Паламар // Культура і життя. — 2009. — 22 квіт.— С. 6—7 : фотогр. — (Культурологічна 
лабораторія). — Закінчення. 

 

Бібліотечна справа 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Барна, В. Володимир Воронін зриває маски [Текст] / В. Барна // 20 хвилин. — 2009. — 8 трав. — 
С. 14. — (Новина. Надіслана нашим читачем на сайт 20minut.ua). 
Репрезентація другої книги політичної сатири тернопільськго письменника В. Вороніна «Зриваючи маски» 
відбулась в обласному краєзнавчому музеї. З першою книгою письменника «Сон в руку» можна познайомитись 
на сайті Тернопільської ОУНБ. 

 

Білянська, Н. Книги, що випромінюють світло [Текст] / Н. Білянська // Вільне життя. — 2009. — 
12 черв. — С. 6. — (Чтиво). 
Тернопільська ОУНБ поповнилася книгами  із серії «Короткі історії для душі», з яких  читачі зможуть почерпнути світло 
Христової любові. 

 

Брик, Т. Дарувати людям радість [Текст] : таке кредо у подружжя художників Петра Шпорчука та 
Галини Денеги / Т. Брик // Свобода. — 2009. — 26 черв.— С. 8 : фотогр. 
В ОУНБ відбулась зустріч із талановитими художниками П.Шпорчуком та Г.Денегою. 

 

Василь Кожелянко «Чужий» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 10—6 черв. — 
С. 6. — (Нова читанка). 
«Нова…» та завідувачка відділу абонемента Тернопільської ОУНБ представляють читачам збірку новел 
В. Кожелянка «Чужий». 

 

Гаврилюк, Т. Світоч польської літератури [Текст] / Т. Гаврилюк // Вільне життя. — 2009. — 
3 квіт. — С. 4. 
У відділі літератури іноземними мовами Тернопільської ОУНБ відбувся літературний вечір «Адам Міцкевич — 
світоч польської літератури», присвячений 210-річчю від дня народження польського поета-романтика. 
 

Головацька, І. Особливості використання Інтернет-ресурсів бібліотеками Галичини [Текст] / 
І. Головацька // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 4. — С. 23—26. — Бібліогр.: 4 назви. 
У статті проаналізовано сучасні тенденції використання інформаційних ресурсів глобальної мережі Інтернет 
бібліотеками Івано-Франківської та Тернопільської області, у тому числі Тернопільською ОУНБ. 
 

День за днем - у скарбницю духовності [Текст] : лютий-квітень 2009 / підгот.: Є. Безкоровайний, 
Т. Дігай, Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2009. — № 2 (39). — С.147-151. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). - В змісті: заходи Тернопільської ОУНБ у лютому—березні 2009 року. 
 

Журавлюк, В. Аптека на підвіконні [Текст] / В. Журавлюк // Вільне життя. — 2009. — 
22 трав. — С. 5. — (Цікаво знати). 
Бібліотекар відділу обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ розповідає про 
багатолітню рослину герань, що є цілющим засобом від багатьох хвороб. 
 

Журавлюк, В. Квітник в інтер’єрі [Текст] / В. Журавлюк // Вільне життя. — 2009. — 26 черв. — 
С. 2. — (Новини). 
Про тематичну книжкову виставку у віділі обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської 
ОУНБ. 
 



 

Журавлюк, В. Кури: гарно, корисно, цікаво [Текст] / В. Журавлюк // Подільське слово. — 
2009. — 3 квіт. — С. 11. — (Подвір’я). 
Про книжкову виставку у відділі обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ, 
на якій представлені книги та періодичні видання про вибір курей, способи годівлі, вирощування та догляд за 
ними.  
 

Заскоч, Р…І чужого не цурайтесь [Текст] : західні школи відкриті для нашого студентства / 
Р. Заскоч // Тернопіль вечірній. — 2009. — 20 трав. — С. 3. 
У центрі Європейської інформації , який діє у Тернопільській ОУНБ, відбулось обговорення теми «Чи може 
тернопільська молодь навчатися в європейських вузах?». 
 

Золотнюк, А. Ілюстратор та просто митець [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя.  — 2009. — 
29 квіт. — С. 4. — (Альбом для кожного). 
Про зустріч із заслуженим художником України Євгеном Удіним у Тернопільській  ОУНБ. 
 

Золотнюк, А. Ювілей Руху [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя.  — 2009. — 15 квіт. — С. 7. — 
(Що? Де? Коли?). 
Про вечір-зустріч «Народний Рух України в контексті українського національного відродження» в 
Тернопільській  ОУНБ. 
 

Ковалькова, Т. Із забуття — в безсмертя [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя. — 2009. — 
22 трав. — С. 5. — (Що? Де? Коли?). 
По виставку-реквієм «На чорних шляхах національної трагедії» у відділі міського абонемента Тернопільської 
ОУНБ. 
 

Костишин, Л. Студентський «Серцеспів» [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 2009. — 
10 квіт. —С. 6 : фотогр. — (Репрезентації). 
У Тернопільському національному економічному університеті відбулася презентація літературно-мистецького 
альманаху «Серцеспів». Серед присутніх був також директор Тернопільської ОУНБ. 
 

Костишин, Л. Що читає село? [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 2009. — 10 квіт. — С. 3 : 
фотогр. — (Порушуємо проблему). 
На прикладі Жизномирської бібліотеки, що у Бучацькому районі, порушується проблема комплектування 
фондів бібліотек області. Директор Тернопільської ОУНБ В. Вітенко наводить причини відсутності книг і 
пов’язані з цим проблеми. 

 

Криниця, М. За кордон на навчання можна їхати після тестів [Текст] / М. Криниця // RIA плюс. — 
2009. — 20 трав. — С. 3. 
Інформацію про можливості навчання за кордоном можна отримати в Тернопільській ОУНБ. 

 

Ленчишин, А. Сторінками бібліографічного покажчика «Соломія Крушельницька» (на матеріалах 
Тернопільської обласної універсальної накової бібліотеки) [Текст] / А. Ленчишин // Збірник праць 
Тернопільського міського осередку НТШ ім. Шевченка. — Т., 2008. — Т.4: Видатні постаті в українській 
культурі і науці. — С. 119-126. — Бібліогр. в кінці ст.: 31 назва. 
У статті зроблено спробу огляду бібліографічного покажчика «Соломія Крушельницька», який вперше в такому 
обсязі і структурі укладено на теренах Тернопілля. У ньому на основі краєзнавчих документів висвітлюється 
життєвий і творчий шлях видатної співачки. 
 

Ліберний, О. Михайло Левицький: «По мене приїжджали правники з великими зірками…» 
[Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2009. — 13 трав. — С. 4. — (Цікаві зустрічі). 
Про зустріч із громадскістю на тему «НРУ в контексті українського національного відродженя» в 
Тернопільській ОУНБ. 
 

Ліберний, О. Орест Савка і його театр [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2009. — 3 квіт. — 
С. 3. — (Цікаві зустрічі). 
Про творчу зустріч із заслуженим діячем мистецтв України, актором, режисером Орестом Савкою з нагоди 
його 70-річчя та Міжнародного дня театру в Тернопільській ОУНБ. 

 

Ліберний, О. Поетична збірка, як світлий реквієм [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2009. — 
3 квіт. — С. 5. — (Зустрічі, презентації…). 
У рамках відзначення 25-річчя створення Тернопільської письменницької організації в ТОУНБ група 
письменників зустрілася з працівниками бібліотеки та читачами. 

 

Новосядлий, Б. Кобзаревий осередок національного духу [Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 
2009. — 3 квіт. — С. 3.  (Бо ми — українці). 
У Тернопільській ОУНБ відбулось чергове пленарне засідання міського осередку Наукового товариства імені 
Т. Шевченка за участю працівників бібліотеки та студентів і викладачів Інституту мистецтв Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
 



 

Онищенко, С. Краєзнавчі ресурси на сайтах обласних бібліотек [Текст] / С. Онищенко // 
Бібліотечна планета. — 2009. — №2 (44). — С. 18—22. 
У статті дано високу оцінку роботи Тернопільської ОУНБ щодо складання довідково-бібліографічного видання 
«Календаря знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на …рік». 

 

Осуховська, С. «Визначні пам’ятки Західної України» [Текст] / С. Осуховська // Вільне життя. — 
2009. — 3 квіт. — С. 4. 
Про книгу Г. Муніна, Х. Роглєва, О. Гаци «Визначні пам’ятки Західної України», що надійшла у відділ  
мистецтв Тернопільської ОУНБ. 
 

Родинюк, О. Гоголь — апостол живих душ [Текст] / О. Родинюк // Вільне життя. — 2009. — 
15 квіт. — С. 7. 
До 200-річчя від дня народження М.Гоголя в обласній універсальній науковій бібліотеці відбулися гоголівські 
читання. 
 

Терещук, О. Говорили про Мазепу» [Текст] / О. Терещук // Тернопіль вечірній. — 2009. — 
15 квіт. — С. 3. 
В обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся вечір-роздум на тему «Великі українці: Іван Мазепа – 
правда історії», приурочений до 370-річчя від дня народження гетьмана. 
 

Шатарська, Л. Журналу «Інженер» — 115 [Текст] / Л.Шатарська // Вільне життя. — 2009. — 
17 квіт. — С. 4. — (До джерел). 
Про науково-популярний журнал «Інженер», який можна переглянути у відділі технічної літератури  
Тернопільської  ОУНБ  розповідає головний бібліотекар Л. Шатарська . 
 

Будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
Довгобуд «відклали» [Текст] // RIA плюс. — 2009. — 13 трав. — С. 1. 

Депутати обласної ради не дали мільйон гривень на добудову нового приміщення обласної бібліотеки. 
 

Новосядлий, Б. Сесія-марафон прийняла програму і бюджет Тернопілля [Текст] / Б.Новосядлий // 
Свобода. — 2009. — 13 трав. — С. 2. — (В обласній раді).  
Депутати Тернопільської обласної ради не підтримали ініціативи щодо фінансування бібліотечного довгобуду. 

 

Садовська, Г. «Свобода» гарно співає і мало обіцяє [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. — 
2009. — 15 квіт. — С. 2.-(Нотатки з приводу). 
Під час зустрічі громадськості Тернопілля з головою обласної ради Олексієм Кайдою порушувалось питання 
про добудову нового приміщення обласної бібліотеки. 
 

Спочатку депутати «пошарпалися», а потім усе вирішили [Текст] // RIA плюс. — 2009. — 
13 трав. — С. 4. 
На другому засіданні 21-ї сесії Тернопільської обласної ради не виділили кошти на звіт художніх колективів 
Тернопілля у Києві, святкування 70-річчя області та добудову нового приміщення обласної бібліотеки. 

 

Янович, А. Бібліотеку знову обіцяють цьогоріч [Текст] / А. Янович // 20 хвилин. — 2009. — 30—
31 берез. — С. 4. 
Добудувати і відкрити нову будівлю для обласної бібліотеки вже цього року планує нинішній голова ОДА 
Юрій Чижмарь. 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Вітер, В. Письменник, журналіст, краєзнавець [Текст] / В. Вітер // Вільне життя. — 2009. — 

19 черв. — С. 1. — (Що? Де? Коли?). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулася презентація бібліографічного покажчика «Богдан 
Мельничук — письменник, редактор, журналіст, краєзнавець». 

 

Голояд, І. Передали 3500 українських книг [Текст] / І. Голояд // 20 хвилин. — 2009. — 10—
11 квіт. — С. 3. 
Долучилася до акції «Подаруй україномовну книгу українським дітям в Грузії» обласна бібліотека для молоді. 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : лютий-квітень 2009 / підгот.: 
Є. Безкоровайний, Т. Дігай, Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2009. — № 2 (39). — 
С.147—151. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — В змісті: заходи Терноп. обл. б-
ки для молоді у березні-квітні 2009 року. 

 

Мовламова, А. Богдан Мельничук презентував нову книгу [Текст] / А. Мовламова // Місто. — 
2009. — 24 черв. — С. 6. 
Про презентацію бібліографічного покажчика «Богдан Мельничук – письменник, редактор, журналіст, 
краєзнавець» у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. 

 



 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Гудима, О. Чи знаєте, панове, хто він – Гоголь?[Текст] / О. Гудима // Нова Тернопільська 

газета. — 2009. — 8—14 квіт. — С. 5 : фотогр. 
З нагоди 200-річчя від дня народження Миколи Гоголя у Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів 
№ 3 пройшов тиждень, присвячений життю і творчості письменника за участю акторів Тернопільського 
академічного  обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка та працівників обласної 
бібліотеки для дітей. 

 

Костишин, Л. З’явилася перша книга циклу романів  «Симон Петлюра» [Текст] / Л. Костишин // 
Вільне життя. — 2009. — 22 трав. — С. 6 : фотогр. 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася презентація першої книги циклу історичних романів 
В. Фольварочного «Симон Петлюра». 

 

Папернюк, Т. Другий дім [Текст] / Т. Папернюк // Вільне життя. — 2009. — 10 квіт. — С. 6. – 
(Свято книги). 
Про свято книги, яке відбулось у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей в рамках Всеукраїнського тижня 
дитячої та юнацької книги. 

 

Тимолик, К. «Під білим вітрилом пера» [Текст] / К. Тимолик // Вільне життя. — 2009. — 
17 квіт. — С. 8. – (Зустріч). 
В обласній бібліотеці для дітей відбулась зустріч із поетом, виконавцем власних пісень Олегом Германом. 

 

Федчина, Л. «Кобзар» — книга невичерпна [Текст] / Л. Федчина // Вільне життя. — 2009. — 
3 квіт. — С. 4. 
В обласній бібліотеці для дітей оформлено виставку «Кобзар» — книга невичерпна, книга на віки», на якій 
представлені всі видання «Кобзаря», які є в бібліотеці. 
 

Інші бібліотеки області 
Бойчук, І. Життя посеред книг [Текст] / І. Бойчук // Номер один. — 2009. — 29 квіт. — С. 13 : 

фотогр. 
Про роботу бібліотекарів Теребовлянської  центральної бібліотеки. 
 

Герасимів, З. У бібліотеку — як додому [Текст] / З. Герасимів // Номер один. — 2009. — 3 черв. — 
С. 14. 
Про роботу Тернопільської міської бібліотеки для дітей №5. 
 

Денисюк, Н. Бібліотеки міста — тернополянам [Текст] / Н. Денисюк // Місто. — 2009. — 
10 черв. — С. 10 : фотогр. 
Директор Тернопільської МЦБС Ніна Денисюк про роботу бібліотек міста. 
 

Заставецька, Г. Храм для книг і читачів [Текст] / Г. Заставецька // Свобода. — 2009. — 
22 трав. — С. 5. 
Про роботу бібліотеки-філії №8 Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи. 
 

І вернісаж Романюка, і презентація книги вразили кременчан [Текст] // Тернопільські оголошення. 
— 2009. — 1 квіт. — С. 3 : фотогр. 
Про виставку творів самобутнього художника з Кременця Богдана Романюка та презентацію книги «Казка-
підказка» Л. Майдіної у Кременецькій міській бібліотеці ім. Ю. Словацького. 
 

Качалуба, Т. «Якщо ти будеш у моїй країні…» [Текст] / Т. Качалуба // Свобода. — 2009. — 
20 трав. — С. 11 : фотогр. 
Про семінар для вчителів зарубіжної літератури, присвячений 200-річчю Юліуша Словацького в бібліотеці №3 
для дітей. 
 

Колос, М. Справи бібліотечні [Текст] : екскурсіями, святами і цікавими зустрічами приваблюють 
читачів у бібліотеці №4 для дорослих / М. Колос // Свобода. — 2009. — 3 черв. — С. 6. 
 

Кононенко, О. Подорож у світ Права [Текст] : її подарувала своїм юним відвідувачам дитяча 
бібліотека №4 / О. Кононенко // Свобода. — 2009. — 3 черв. — С. 6 : фотогр. 
 

Костишин, Л. Що читає село? [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 2009. — 10 квіт. — С. 3 : 
фотогр. — (Порушуємо проблему). 
На прикладі Жизномирської бібліотеки, що у Бучацькому районі, порушується проблема комплектування 
фондів бібліотек області. Директор Тернопільської ОУНБ В. Вітенко наводить причини відсутності книг і 
пов’язані з цим проблеми. 
 

Крайнєва, Г. Подорожі у казкову країну книг дарує школярам завідуюча бібліотекою Лановецької 
загальноосвітньої школи № 1 Валентина Базан [Текст] / Г. Крайнєва // Свобода. — 2009. — 22 квіт. — С. 
6 : фотогр. 
 



 

Тракало, О. З любов'ю до рідного краю  [Текст] / О. Тракало // Свобода. — 2009. — 12 черв. — 
С. 4. — (Село на нашім Тернопіллі). 
Про заняття творчої лабораторії «Бібліотека — музей» та презентацію книги Йосипа Котузяка «Розстріляне 
кохання» у Ворвулинській сільській бібліотеці Заліщицького району. 
 

Федишен, Б. Є на світі дороге село… [Текст] / Б. Федишен // Свобода. — 2009. — 24 квіт. — С. 2 : 
фотогр. 
Про роботу бібліотеки с. Устечка Кременецького району та її завідувачку Лідію Городицьку. 
 

Швець, Н. Хто він, найкращий читач 2009-го? [Текст] / Н. Швець // Вільне життя. — 2009. — 
3 квіт. — С. 6 : фотогр. 
Про переможців Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Найкращий читач України» І і ІІ етапу в 
Тернополі.  
 

Музейна справа 
Голояд. І. Музеї просять захисту [Текст] / І. Голояд // 20 хвилин. — 2009. — 5 черв. — С. 5.  

Музеї Тернопілля потребують коштів на охорону, але питання про їх виділення постійно відкладають. 
 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 
Барна, В. Володимир Воронін зриває маски [Текст] / В. Барна // 20 хвилин. — 2009. — 8 трав. — 

С. 14. 
Репрезентація другої книги політичної сатири тернопільського письменника В. Вороніна «Зриваючи маски» 
відбулась в обласному краєзнавчому музеї. 

 

Брик, Т. Хресна дорога на…граніті [Текст] : Ольга Воробель із Ратищів Зборівського району 
змінила акварель на палітру каменю / Т. Брик // Свобода. – 2008. – 10 квіт. – С. 8. — (Мистецтво збирати 
каміння). 
Про 14 стацій Хресної дороги, які художниця намалювала на камені, представлені на виставці в обласному 
краєзнавчому музеї. 

 

Бурма, В. Щедрий об’єктив Богдана Приймака [Текст] / В. Бурма // Вільне життя. — 2009. — 
1 квіт. — С. 5 : фотогр. 
Про авторську виставку фотомайстра Богдана Михайловича Приймака в обласному краєзнавчому музеї. 

 

Буяк, Я. «Сто миттєвостей життя» [Текст] : персональна виставка Богдана Приймака / Я. Буяк // 
Тернопіль вечірній. — 2009. — 1 квіт. — С. 20 : фотогр. 
Про персональну виставку «Сто миттєвостей життя» журналіста і фотомитця Богдана Приймака в обласному 
краєзнавчому музеї. 
 

Довгань, З. У Тернополі презентували «Хресну дорогу» на камені  [Текст] / З. Довгань // Місто. — 
2009. — 28 квіт. — С. 6 : фотогр. 
Незвичайну Хресну дорогу презентували у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Авторка 
унікальної експозиції — художниця з села Ратищі Зборівського р-ну Ольга Воробель. 
 

Заморська, Л.У краєзнавчому цвітуть кактуси [Текст] : у музеї виставили роботи Аркадії 
Оленської-Петришин  / Л.Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 15-16 черв. — С.14: фотогр. 
Про виставку художниці в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Костюк, С. Письменницька щедрість; Шануймо калинове слово; Когорта лауреатів [Текст] / 
С. Костюк // Свобода. — 2009. — 3 квіт. — С. 8. — (У краєзнавчому музеї). 
Директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею повідомляє про поповнення фондів музею від 
тернопільських акторів, тривале експонування виставки «Ти наше диво калинове, кохана українська мово!», 
присвяченої Міжнародному дню рідної мови та тематичної виставки до пошанувань 195-ої річниці від дня 
народження Т. Г. Шевченка. 

 

Красновська, І. Свято музеїв [Текст] / І. Красновська // Вільне життя. — 2009. — 22 трав. — С. 6. 
Пр відзначення Міжнародного дня музеїв у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. 

 

Кушнірук, З. 100 миттєвостей життя [Текст] / З. Кушнірук // Свобода. — 2009. — 1 квіт. — С. 12 : 
фотогр. — (Погляд крізь час). 
Фотокореспондент «Свободи», заслужений журналіст України Богдан Приймак презентував в обласному 
краєзнавчому музеї власну виставку світлин. 
 

Ліпінська, Н. Викарбувана віра [Текст] / Н. Ліпінська // Нова ера. — 2009. — 8—14 квіт. — С. 9 : 
фотогр. 
Про авторку «Хресної дороги» в граніті Ольгу Воробель із с. Ратищі Зборівського району. Під час Великого 
посту її роботи експонувались в обласному краєзнавчому музеї. 
 



 

Мороз, В. Музей покажуть безкоштовно у понеділок [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. — 2009. — 
15—16 трав. — С. 2. 
День відкритих дверей проведуть у найбільшому музеї Тернопілля — обласному краєзнавчому — з нагоди 
Міжнародного дня музеїв. 
 

Святі силуети у граніті [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 8—14 квіт. — С. 5 : 
фотогр. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї організовано унікальну виставку — чотирнадцять стацій 
Хресної дороги створила 34-річна художниця Ольга Воробель із села Ратищі Зборівського р-ну. 
 

Тернопільський обласний художній музей 
Заморська, Л. Вернісж від «Первоцвіту» [Текст] : мистецький гурт представив свій доробок після 

перерви / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 4—5 трав. — С. 14 : фотогр. 
Про виставку робіт членів самодіяльного творчого об’єднання «Первоцвіт» в обласному художньому музеї. 

 

Заморська, Л. Дивовижні витвори юних рук [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 22—
23 трав. — С. 21 : фотогр. 
Пр звітну виставку мистецьких шкіл області «Творчість юних - 2009» в обласному художньому музеї. 

 

Заморська, Л. Сакральний світ писанок [Текст] : виставка, писанок, листівок і картин діє у 
художньому музеї / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 17–18 квіт. — С. 21 : фотогр. 

 

Заморська, Л. Світ лемківської краси [Текст] : у художньому музеї — виставка «Мистецтво 
Лемківщини» / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 5 черв. — Тернопільські новини. — С. 21 : фотогр. 

 

Козак С. «Там, де Іква сріблиться імлою» [Текст] : до 200-річчя народження Юліуша Словацького 
/ С. Козак // Літературна Україна. — 2009. — 28 трав. — С. 8 : фотогр.  
Про літературно-меморіальний музей Ю. Словацького у Кременці. 

 

Кубацька, Н. Лемки презентують свою культуру [Текст] / Н. Кубацька // Свобода. — 2009. — 
12 черв. — С. 8. — (У виставковому залі). 
У художньому музеї діє виставка «Мистецтво Лемківщини», на якій представлені різноманітні предмети 
лемківської культури та побуту. 

 

Лозінська, Н. Подивитися і навчитися [Текст] / Н. Лозінська // Вільне життя. — 2009. — 
17 квіт. — С. 8. 
В обласному художньому музеї відкрилась вісімнадцята традиційна Великодня виставка, в рамках якої відбувся 
майстер-клас із писанкарства за сприяння  обласного методичного центру народної творчості 
 

Під срібну зливу акордеонів  [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 29 квіт.–5 трав. — 
С. 6 : фотогр. 
Про чергову «Годину прекрасного» в обласному художньому музеї. Там виступлять лауреати Всеукраїнського 
конкурсу «Срібний дует акордеоністів» — студенти 4-го курсу Тернопільського обласного державного 
музичного училища ім. С. Крушельницької. 
 

Сіра, Г. «Український пейзаж» : як це було [Текст] : два роки тому в Тернополі було викрадено 
картину, автором якої вважали Іллю Рєпіна / Г. Сіра // Вільне життя. — 2009. — 15 квіт. — С. 11 : 
фотогр. — (Продовження теми). 
Про повернення викраденої картини до обласного художнього музею. 

 

Інші музеї 
Будар, Т. Поезія взяла її за руку та повела до людей [Текст] / Т. Будар // Свобода. – 2009. – 

24 квіт. – С. 8 : фотогр. — (У віршах — біль і мужність). 
Про презентацію книги Орисі Бурак-Довгань «Душі чебрець» у Бережанському краєзнавчому музеї. 

 

Гродецька, В. У Старому замку — музей [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 2009. — 14—
21 трав. — С. 11—12 : фотогр. 
Про плани облаштування муніципального музею у Старому замку в Тернополі. 

 

Дудар, О. Мальовнича Україна Михайла Волошина  [Текст] / О. Дудар // Нова ера. — 2009. — 
29 квіт.–5 трав. — С. 6 : фотогр. 
Про художника Михайла Волошина, його співпрацю з Борщівським краєзнавчим музеєм та відкриття його 
виставки у картинній галереї музею. 

 

Костишин, Л. З високим званням… [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 2009. — 1 квіт. — С. 1. 
Президент України присвоїв почесне звання «Заслужений працівник культури України» директорові обласного 
комунального меморіального музею-садиби Леся Курбаса, що в Старому Скалаті Підволочиського району, 
Ользі Василишин. 

 



 

Костишин, Л. Ольга Василишин: «Знаю, що мене неможливо не слухати» [Текст] / Л. Костишин // 
Вільне життя. — 2009. — 17 черв. — С. 6 : фотогр. 
Про обласний комунальний меморіальний музей-садибу Леся Курбаса та його директора Ольгу Петрівну 
Василишин. 

 

Ліберний, О. У музею є перспектива [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2009. — 10 квіт. — С. 3. 
Про виділення нового приміщення для Підгаєцького краєзнавчого музею, якому виповнилося 15 років. 

 

Ліпінська, Н. Підземний дивоцвіт Тернопілля [Текст] / Н. Ліпінська // Нова ера. — 2009. — 13—
19 трав. — С. 8 : фотогр. 
Про відділ Борщівського обласного краєзнавчого музею — унікальну печеру-музей Трипільської культури 
«Вертеба». 

 

Мадзій, І. Від графіки до вишивки  [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя. — 2009. — 10 черв. — 
С. 11 : фотогр. 
У Борщівському краєзнавчому музеї відкрилася виставка-вернісаж молодої художниці Тетяни Окальської. 

 

Мазурак, Я. «Літературні заходи проводжу залюбки» [Текст] : [інтерв’ю із науковим працівником 
Бережанського музею книги Я. Мазурак] / спілкувалась Т. Будар // Слово Просвіти. — 2009. — 4—
10 черв. — С. 15 : фотогр. 

 

Мороз, В. Директору музею приписали легківку [Текст] : помилково громадські активісти 
«повішали» на археолога 38 тисяч гривень / В. Мороз // 20 хвилин. — 2009. — 1 квіт. — С. 2 : фотогр. 
Про неправдиву інформацію, яку оприлюднив координатор коаліції громадських організацій «Своє» 
Володимир Ханас проти директора Борщівського краєзнавчого музею Михайла Сохацького. 

 

Смільська, О. У Тернопільському замку буде музей? [Текст] / О. Смільська // Нова Тернопільська 
газета. — 2009. — 13–19 трав. — С. 4. 
Тернопільський замок планують перетворити на музей. Такий проект підготувала Тернопільська міська рада. 

 

Третяченко, О. У гостях у Соломії [Текст] / О. Третяченко // Вільне життя. — 2009. — 15 трав. — 
С. 1 : фотогр. — (18 травня — Міжнародний день музеїв). 
Про меморіальний музей Соломії Крушельницької в Білій Тернопільського району. 

 

Хміляр, Я. Новосілля музею [Текст] / Я. Хміляр // Свобода. — 2009. — 3 черв — С. 10 : фотогр.  
У Зарубинцях Збаразького району урочисто відкрили й освятили  експозицію музею-садиби академіка Івана 
Горбачевського. 

 

Театри 
Заморська, Л. В акторів — свято [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 27—28 берез. — С. 2. 

Про відзначення професійного свята — Міжнародного дня театру тернопільськими акторами. 
 

Тернопільський академічний обласний український драматичний театр  ім. Т.Г.Шевченка 
Гнатюк, В. В області готуються кадрові «чистки»? [Текст] / В. Гнатюк // Місто. — 2009. — 

8 квіт. — С. 2. 
Новообрана обласна рада готує кадрові зміни. Відповідно до чинного законодавства готується подання нової 
кандидатури директора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Гудима, О. Чи знаєте, панове, хто він – Гоголь?[Текст] / О. Гудима // Нова Тернопільська 
газета. — 2009. — 8—14 квіт. — С. 5 : фотогр. 
З нагоди 200-річчя від дня народження Миколи Гоголя у Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів 
№ 3 пройшов тиждень, присвячений життю і творчості письменника за участю акторів Тернопільського 
академічного  обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка та працівників обласної 
бібліотеки для дітей. 
 

Заморська, Л. Наша Проня — найсексуальніша [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 
20—21 трав. — С. 2. 
Тернопільські актори Ірина Муха та Віталій Луговий отримали дипломи та подарунки на театральному 
фестивалі «Прем’єри сезону» в Івано-Франківську. 
 

Золотнюк, А. Добро врятує світ [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 2009. — 5 черв. — 
С. 6. — (Благодійність).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка відбулася благодійна  
шоу-програма «Голос любові». 
 



 

Красновська, І. Так вважає інтелігенція [Текст] / І. Красновська // Вільне життя. — 2009. — 
15 квіт. — С. 4. — (Нотатки з приводу). 
Нотатки про незатребуваність п’єси Б. Мельничука «Мазепа» Тернопільським академічним обласним 
українським драматичним театром ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Ліберний, О. Чи постане Мазепа на тернопільській сцені? [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 
2009. — 15 квіт. — С. 6. — (Голос громадськості). 
Про обговорення репертуару Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Любов із присмаком божевілля [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 8—14 квіт. — С. 
5 : фотогр. 
На малій сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 
йтиме моновистава за твором М. В. Гоголя «Записки божевільного». Її для тернополян зіграє відомий 
столичний актор Михайло Фіца. 
 

Ляховський, І. Він був закоханий у людей [Текст] : 21 червня корифеєві Тернопільського театру 
Павлу Загребельному виповнилося б 75 / І. Ляховський // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 24—
30 черв. — С. 5: фотогр. 
 

Нечай, А. У Теребовлі — свято професійного театру [Текст] / А. Нечай // Свобода. — 2009. — 
22 квіт. — С. 6. — (Нам пишуть). 
У Теребовлянському районному будинку культури відбулись виїзні вистави Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Новосядлий, Б. Зміни до бюджету з трьома засторогами [Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 
2009. — 17 черв. — С. 2. — (Із сесії обласної ради). 
Про 23 сесію обласної ради та затвердження кандидатури Володимира Коваля на посаду директора 
Тернопільського академічного обласного  українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Новосядлий, Б. Про театр, патріотизм і розчищені завали [Текст] / Б.Новосядлий // Свобода. — 
2009. — 24 черв. — С. 2. 
На 23-й сесії обласної ради п’ятого скликання було затверджено директора Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка Володимира Коваля. 
 

Сачко, І. Ігор Сачко: «Вони міняють партії, міняють значки, а не можуть помінятися як люди» 
[Текст] : [інтерв’ю із директором Тернопільського академічного обласного українського театру 
ім. Т. Г. Шевченка] / розмовляла Н. Ліпінська // Нова ера. — 2009. — 24-30 черв. — С. 2: фотогр. 
 

Собуцька, В. Щасливі музи Казимира Сікорського[Текст] / В. Собуцька // Літературний 
Тернопіль. — 2009. — № 1(38). — С. 66—75 . —(Художник номера). 
Про багаторічного головного художника Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка Казимира Сікорського, який оформив понад 70 вистав. 
 

Стрілець, А. Директора тернопільського драмтеатру знову хочуть «піти» [Текст] / А. Стрілець // 
Номер один. — 2009. — 8 квіт. — С. 4 : фотогр. 
Про кадрові зміни у театральній сфері та культурних закладах, які очікуються після обрання нового складу 
обласної ради. 
 

Топоровський, І. Завітали шевченківці не вперше [Текст] / І. Топоровський // Вільне життя. — 
2009. — 5 черв. — С. 6 — (На гостину). 
Уже вдруге побував Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 
у Хоросткові. 
 

Топоровський, І. Коли приїжджає театр [Текст] / І. Топоровська // Вільне життя. — 2009. — 
15 квіт. — С. 7.– (Новини). 
У Хоросткові побувала театральна трупа Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т.Г, Шевченка. На сцені будинку культури вона грала комедію Г. Квітки-Основ’яненка «Сватання на 
Гончарівці». 
 

У драмтеатрі – кінець сезону і … новий керівник! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 
24-30 черв. — С. 5.  
Депутати Тернопільської обласної ради затвердили на посаді директора Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка Володимира Коваля. 
 

Хім’як, В. Два крила для високого лету [Текст] : рефлексії режисера  Олега Мосійчука у виставах 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка / 
В. Хім’як // Літературний Тернопіль. — 2009. — №1 (38). — С. 110—120 : фотогр. — (Театр). 
Про постановки Олега Мосійчука, непересічність його обдарування та цікаві творчі методи роботи. 
 



 

Хім’як, В. Талант неповторний, багатогранний [Текст] : акварельний портрет  Наталії Лемішки / 
В. Хім’як // Тернопіль. — 2009. — №2 (39). — С. 90—96 : фотогр. — Бібліогр.: С. 96. 
Народний артист України  В. Хім’як про співачку й актрису Н. Лемішку та її роботу на сцені Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного татру ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Чуйко, О. Пігмаліона звати В’ячеслав Хім’як [Текст] О. Чуйко // Вільне життя. — 2009. — 
8 трав. — С. 4. 
Про В’ячеслава Хім’яка — актора, режисера, педагога. 
 

Шевченківці підкорили Івано-Франківського глядача [Текст] // Номер один. — 2009. — 
20 трав. — С. 7. 
Колектив Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка взяв 
участь у VII регіональному театральному фестивалі «Прем’єри сезону - 2009» в Івано-Франківську. 
 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
На першу зустріч — у театр [Текст] // Свобода. — 2009. — 1 квіт. — С. 2. — (Хроніка подій). 

У свій перший робочий день голова обласної ради Олексій Кайда здійснив візит до Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, де привітав колектив 
із Міжнародним днем театру. 

 

Чубата, І. В ляльковому театрі були танці [Текст] / І.Чубата // 20 хвилин. — 2009. — 15-16 черв. — 
С. 6 : фотогр. 
Прем’єра нової концертної програми танцювального колективу «Жіноче одкровення» відбулась 11 червня 
в театрі актора і ляльки. 

 

Аматорські театри 
Золотнюк, А. Аплодували акторам [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 2009. — 15 квіт. — 

С. 7. – (Прем’єра). 
Народний аматорський театр будинку культури с. Великий Глибочок репрезентував комедію А. Крима «Звідки 
беруться діти…». 

 

Сагаль. О. Служителі сільської Мельпомени [Текст] : непровінційне мистецтво у Великому 
Глибочку / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 6–12 трав. — С. 5 : фотогр. 
Про історію театру у Великому Глибочку, акторів-аматорів, театральні традиції, репертуар. 

 

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Брик, Т. Опера про щасливу сім’ю [Текст] / Т. Брик // Свобода. — 2009. — 1 квіт. — С. 5 : 
фотогр. — (Музика поєднала серця). 
Солісти Тернопільської обласної філармонії Оксана Малецька та Дмитро Кокотко відспівали свій перший 
сольний концерт. 
 

Дунець, С. «Диригент зупинятися не може» [Текст] : художній керівник камерного хору 
Святослав Дунець колектив і сім’ю вважає однією родиною [інтерв’ю] / розм. Л. Заморська // 20 хвилин. 
— 2009. — 18—19 трав. — С. 10 : фотогр. 
Про диригента і художнього керівника камерного хору обласної філармонії С. Дунця. 
 

Заморська Л. «Галичани» два дні збирали аншлаги [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 
1—2 черв. — С. 4 : фотогр. 
Своє 20-річчя відсвяткував ансамбль народної музики «Веселі галичани» Тернопільської обласної філармонії . 
 

Заморська, Л. Гості з Києва привезуть Брамса і Шопена [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 
2009. — 8 трав. — С. 21. 
Концерт солістки Національної опери України, нашої землячки Ірини Українець відбудеться 14 травня 
в обласній філармонії. 
 

Заморська, Л. Оксана Малецька і Дмитро Кокотко — зачарували публіку [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2009. — 1-2 квіт. — С. 6. 
Про перший сольний концерт подружжя — солістів обласної філармонії Оксану Малецьку та Дмитра Кокотка. 

 

Заморська, Л. Симфонічному оркестру — 5 років [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 
18—19 трав. — С. 14. 
Про святковий концерт в обласній філармонії з нагоди 5-ліття симфонічного оркестру під керівництвом 
Мирослава Кріля. 

 

Заморська, Л. У «Веселих Галичан» — забава [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 25—
26 трав. — С. 14 : фотогр. 
Про концерт до 20-річчя з часу створення ансамблю народної музики «Веселі галичани» в обласній філармонії. 

 



 

Заморська, Л. У філармонії – духовний концерт [Текст] : камерний хор представить проект 
«Вознесімо серця» / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 10–11 квіт. — С. 21 : фотогр.  

 

Заморська, Л. Феєрія народного танцю: концертний сезон філармонії закриватиме 
«Надзбручанка» [Текст] / Л.Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 22-23 черв. — С. 14 : фотогр. 
Свій 69-й концерний сезон Тернопільська обласна філармонія закриватиме 25 червня. 

 

Запрошуємо на 70-річчя [Текст] // Культура і життя. — 2009. — 6 трав. — С. 6. 
Про оновлене та реконструйоване приміщення Тернопільської обласної філармонії, яка цьогоріч запросить 
своїх відвідувачів на 70-річчя. 

 

Коверко, О. Ювілей для диригента з оркестром [Текст] / Г. Коверко // Свобода. — 2009. — 
22 трав. — С. 8 : фотогр. 
Про симфонічний оркестр обласної філармонії під керівництвом Мирослава Кріля. До 5-річчя колективу. 

 

Новосядлий , Б. «Перехрестя» від Олега Германа [Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2009. — 
22 квіт. — С. 8.— (Медитації). 
У катедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі відбулося духовне дійство 
«Перехрестя» за мотивами поеми Олега Германа «Він» та за участю колективів обласної філармонії. 

 

Сагаль, О. Два серця. Два голоси. Одна пісня [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 
2009. — 8—14 квіт. — С. 5 : фотогр. 
З початком нового сезону у багатоголосий хор Тернопільської обласної філармонії влилися відразу два нових 
голоси — драматичне сопрано  Оксани Малецької та оперний бас Дмитра Кокотка. 

 

Садовська, Г. Так тримати, веселі галичани! [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. — 2009. — 3 
черв. — С. 5 : фотогр. — (Їм вировнилось 20!). 
Про історію створення  АНМ «Веселі галичани» та творчість колективу сьогодні. 

 

Шот, М. Філармонія їде в глибинку [Текст] / М.Шот // Урядовий кур’єр. — 2009. — 18 черв. — С. 
16 : фотогр. 
Тернопільська обласна філармонія відкрила призабуту добру традицію – дарувати високе мистецтво 
мешканцям віддалених населених пунктів. 

 

До 50-річчя від дня народження заслуженого артиста України, 
 актора-гумориста Григоія Драпака 

Белякова, І. Бенефіс приніс Драпаку звання народного  [Текст] / І. Белякова // 20 хвилин. — 
2009. — 27—28 квіт. — С. 1–2 : фотогр. 
23 квітня  відбувся бенефіс артиста обласної філармонії, гумориста Гриця Драпака. 

 

Драпак, Г. Гриць Драпак: «Сміх — це дуже серйозно» [Текст] : [інтерв’ю з артистом обласної 
філармонії] / розм. вела Г. Садовська // Вільне життя. — 2009. — 1 квіт. — С. 1, 5 : фотогр. 
Про творчий та життєвий шлях заслуженого артиста України, актора-гумориста обласної філармонії, якому в 
квітневі дні виповнюється 50 років. 

 

Садовська, Г. «50. Це вам не жарти» [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. — 2009. — 29 квіт. — 
С. 4 : фотогр. — (Ювілеї). 
Про святкову імпрезу до 50-річчя народного артиста України Г. Драпака. 

 

Драпак, Г. «Чую себе пацаном на всі 25!» [Текст] : напередодні 50-річчя Григорій Драпак 
поділився спостереженнями про українців : [інтерв’ю з артстом] / розмовляла І. Приступа // RІА плюс. — 
2009. — 1 квіт. — С. 20 : фотогр.  

 

Федорців, Н. Гриць Драпак: «Гумор має бути добрим» [Текст] / Н. Федорців // Місто. — 2009. — 
1 квіт. — С. 7 : фотогр. 
Про персональний концерт гумориста Григорія Драпака напередодні 50-річчя від дня народження в ПК 
«Березіль» ім. Л. Курбаса. 

 

Федорців, Н. Гриць Драпак дожартувався до народного  [Текст] / Н. Федорців // Місто. — 2009. — 
29 квіт. — С. 6 : фотогр. 
Про ювілейний концерт Гриця Драпака та присвоєння йому звання народного артиста України. 

 

Ясна, С. Гриць Драпак став народним  [Текст] / С. Ясна // Тернопіль вечірній. — 2009. — 
29 квіт. — С. 2. 
Відомому тернопільському гумористу, заслуженому артисту України Грицю Драпаку присвоєно звання 
народний артист України. 

 
 
 
 
 



 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса  
Горбунова, Л. Весна зустріла літо танцем  [Текст] / Л. Горбунова // Свобода. — 2009. — 

12 черв. — С. 8. — (Конкурс). 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся традиційний щорічний огляд-конкурс хореографічних колективів 
«Тернопільська танцювальна весна — 2009». 

 

Ільницька, О. Діти звітували концертом [Текст] / О. Ільницька // 20 хвилин. — 2009. — 6—
7 квіт. — С. 6. 
Про звіт Центру дитячої творчості у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 

Ільницька, О. Іноземні студенти зібрали 30 тисяч гривень для сиріт [Текст] / О. Ільницька. 
І. Приступа. — 20 хвилин. — 2009. — 1 квіт. — С. 3.  
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся благодійний концерт «Вечір міжнародного культурного обміну 
2009» за участю іноземних студентів-медиків. 

 

Феєрія образів та звуків [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 1-7 квіт. — С. 6 : фотогр. 
Про благодійний концерт «Вечір міжнародного культурного обміну 2009», організований іноземними 
студентами Тернопільського медичного університету ім. І. Горбачевського у ПК «березіль ім. леся Курбаса». 

 

Хміляр, Л. 30 тисяч гривень для «Малятка» зібрали студенти-медики [Текст] / Л. Хміляр. — 
Свобода. — 2009. — 1 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Милосердя). 
Про благодійний вечір міжнародного культурного обміну, організований студентами Тернопільського 
медичного університету ім. І. Горбачевського. 

 

Шануймо найрідніших [Текст] : концерт з нагоди Дня матері у ПК «Березіль» // Нова 
Тернопільська газета. — 2009. — 13–19 трав. — С. 4. 

 

Інші концерти 
Білик, І. Концерт для матерів [Текст] / І. Білик // Вільне життя. — 2009. — 20 трав. — С. 8. — 

(Що у вас?). 
З нагоди Дня матері в Джуринському будинку народної творчості, що на Чортківщині, відбувся святковий концерт. 

 

Бурма, В. Навіки Злуку збережем [Текст] / В. Бурма // Вільне життя. — 2009. — 6 трав. — С. 4 : фотогр. 
Про звітний концерт Тернопільського вищого професійного училища №4 ім. Михайла Паращука в рамках 
обласного огляду художньої творчості студентів вузів, коледжів, профтехучилищ під  гаслом «Нам Злуку 
подарував Господь». 

 

Голояд, І. Для концерту не дали півмільйона [Текст] / І. Голояд // 20 хвилин. — 2009. — 
5 черв. — С. 4.  
Обласна рада відмовилась виділити кошти на проведення творчого звіту Тернопільщини в Києві. 

 

Гулей, Є «Нам Злуку дарував Господь» [Текст] : концертна програма під таким промовистим 
гаслом народилася у творчій співдружності викладачів і студентів Чортківського педучилища 
ім. О. Барвінського/ Є. Гулей // Свобода. — 2009. — 15 квіт. — С. 6 : фотогр.  
Про черговий конкурсний звіт художніх колективів Чортківського педагогічного училища ім. О. Барвінського. 

 

Дискурський, В. Матері прсвячено [Текст] / В. Дискурський // Вільне життя. — 2009. — 
5 черв. — С. 6.  
Про концерт аматорів художньої самодіяльності у Гончарівці Монастириського району. 

 

Дяків, О. Він ліру присвятив народові [Текст] / О. Дяків // Свобода. — 2009. — 5 черв. — С. 8. — 
(Наші незабутні). 
Про велике мистецьке дійство за участю почесних гостей із США та Польщі, приурочене 100-річчю від дня народження  
Я. Смеричанського. 

 

Заморська, Л. Буде концерт скрипкової музики [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 
30—31 берез. — С. 14 : фотогр. 
Коротке повідомлення про нашу землячку, відому українську скрипальку, солістку Національної філармонії, 
заслужену артистку України Ольгу Рівняк, яка завітає до Тернополя з концертом. 

 

Мадзій, І. Печаль і радість обнялися [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя. — 2009. — 20 трав. — 
С. 8 : фотогр. 
Аматори Скали-Подільської, що на Борщівщині, подарували жителям селища незабутній концерт, приурочений Дню 
Перемоги та Дню матері. 

 

Перун, В. Пам’яті братів Теленків [Текст] / В. Перун // Вільне життя. — 2009. — 17 черв. — 
С. 5 : фотогр. 
У Білій Тернопільського району відбувся урочистий вечір, присвячений талановитим музикантам братам 
Теленкам. Вечір проведено спільно з музичними закладами міста Тернополя та аматорськими колективами. 

 



 

Смеричинський М. Їх вабить сцена [Текст] / М. Смеричинський // Вільне життя. — 2009. — 
3 черв. — С. 9.  
Про аматорів художньої самодіяльності та концерт до Дня Матері у Новому Селі Підволочиського району. 

 

Клубна справа, кіно 
Анізія Штельма — талановита жінка й організатор [Текст] // Номер один. — 2009. — 6 трав. — 

С. 14 : фотогр 
Про директора Вербовецького сільського будинку культури, художнього керівника лемківського вокального 
ансамблю «Аничка» Анізію Штельму. 
 

Гродецька В. Клуб відродила громада [у с. Кам’янках Теребовлянського р-ну] [Текст] / 
В. Гродецька // Експрес. — 2009. — 2—3 черв. — Регіональні новини. — С. 9 : фотогр.  

 

Майданюк, М. Під небом Канади з думкою про Україну [Текст] / М. Майданюк // Вільне 
життя. — 2009. — 13 трав. — С. 6. — (Нашого цвіту по всьому світу).  
У Самолусківцях, що на Гусятинщині, відбувся творчий вечір уродженки села, котра нині мешкає в Канаді, 
Надії Іванівни Козак. 

 

Мовою танцю [Текст] // Нова ера. — 2009. — 6–12 трав. — С. 5 : фотогр. 
З нагоди святкування Міжнародного дня танцю в рамках творчої лабораторії «Фахівець» у Козівському 
районному будинку культури відбувся обласний семінар-практикум із українського народного танцю. 

 

Пархомчук, Я. Вшановували добрими словами [Текст] : із 60 років 37 Мирон Бідун віддав клубній 
праці [у с. Ценові Козівського р-ну] / Я. Пархомчук // Свобода. — 2009. — 3 черв. — С. 8. — (З ювілеєм).  

 

Смеречинський, М. Бурхливі овації — сільським авторам  [Текст] / М. Смеречинський // Вільне 
життя. — 2009. — 10 черв. — С. 4. — (Слово і край). 
Про організацію концертної діяльності у Новому Селі, що в Підволочиському районі. 

 

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

Букало, Н. Зустріч поколінь  [Текст] / Н. Букало // Свобода. — 2009. — 12 черв. — С. 5. 
Про творчий звіт під назвою «Незгасаюча ватра поколінь» студентів й випускників відділу ударних 
інструментів Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької, присвячений 
30-річчю творчої діяльності директора та викладача-методиста М. С. Рудзінського. 

 

Золотнюк, А. Творчі ритми [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 2009. — 6 трав. — С. 4. 
Про концерт, присвячений 30-річчю творчої діяльності М. Рудзінського – педагога, директора  

Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької. 
 

Лічинська, С. «Незгасаюча ватра поколінь» горіла у музичному училищі [Текст] / С. Лічинська // 
Місто. — 2009. — 29 квіт. — С. 6 : фотогр. 
Про творчий вечір «Незгасаюча ватра поколінь», приурочений тридцятиріччю творчої діяльності директора 
обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької Михайла Рудзінського. 

 

Рудзінський, М. Нація починається з культури  [Текст] : [інтерв’ю директором Тернопільського 
обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької] / вела В. Собуцька // Свобода. — 2009. — 
12 черв. — С. 5. 
Про Михайла Степановича Рудзінського. 

 

Собуцька, В. Що зберегли ми, що надбали, щоб внукам в спадок передать?! [Текст] / В. Собуцька 
// Свобода. — 2009. — 17 черв. — С. 8. — (Знайомтесь зблизька). 
Розповідь про довголітнього директора музучилища, засновника фонду «Соломія», редактора однойменної 
газети, екс-ведучу радіопередачі «Срібні октави» Марту Михайлівну Подкович. 

 

Шуль-Бевська, І. Сузір’я талантів — 2009  [Текст] / І. Шуль-Бевська // Свобода. — 2009. — 
12 черв. — С. 5. — (Хай буде музика). 
Про концерт «Сузір’я талантів», який презентувало місту Тернопільське обласне державне музичне училище 
ім. С. Крушельницької. 

 

Янович, А. Наш оркестр — найкращий [Текст] / А. Янович // 20 хвилин. — 2009. — 6-7 квіт. — С. 6. 
Оркестр народних інструментів Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької отримав Гран-прі на всеукраїнському конкурсі у Дрогобичі. 

 

Інші навчальні заклади 
Брик, Т. 80-ліття музики у Тернополі [Текст] / Т. Брик // Свобода. — 2009. — 20 трав. — С. 6 : 

фотогр. — (Висока нота). 
Про історію школи, її учнів, учителів, творчі колективи та  урочистості, присвячені 80-річчю школи. 



 

Гродецька, В. Музшколі №1 80 років! [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 2009. — 14—
21 трав. — Тернопільські новини. — С. 11. 
Про історію школи, її учнів, випускників та святковий концерт з нагоди 80-річчя Тернопільської музичної 
школи №1. 

 

Золотнюк, А. Злива юних талантів [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 2009. — 22 трав. — 
С. 5 : фотогр. 
Про творчий звіт обласної експеримантальної комплексної школи мистецтв «Ми — твої діти, свята Україно!», 
присвячений 15-річчю з часу створення закладу. 
 

Касіян, В. З музикою в серці [Текст] / В. Касіян // Вільне життя. — 2009. — 5 черв. — С. 5.  
Про 80-річний ювілей тернопільської музичної школи №1. 

 

Крайнєва, Г. Музичний дивосвіт [Текст] / Г. Крайнєва // Свобода. — 2009. — 5 черв. — С. 5. — 
(Юні таланти краю).  
Про Лановецьку дитячу музичну школу: її колектив, конкурси, фестивалі, звіти. 

 

Легета, О. Музшколі №1 — 80 років [Текст] / О. Легета // Нова ера. — 2009. — 13—19 трав. — 
С. 6 : фотогр.  
Директор музичної школи №1 Надія Семчишин про 80-річчя закладу, його сьогодення та найвідоміших 
випускників. 

 

Собуцька, В. «О, Музико дивна, свята, неповторна, присягу на вірність складаю тобі…» [Текст] / 
В. Собуцька // Свобода. — 2009. — 22 трав. — С. 5. — (Мистецька юнь святкує ювілей). 
Про творчий звіт колективів Тернопільської обласної експериментальної школи мистецтв, присвячений її 
п’ятнадцятиріччю. 

 

Виставки, пленери 
Гродецька, В. Картини з бузком для депутатів  [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 2009. — 11—

18 черв. — Тернопільські новини. — С. 11 — (Нове). 
Про артгалерею, яку відкрили у міськраді Тернополя. 

 

Заморська Л. В архіві — шевченкіана в марках [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 1—
2 черв. — С. 14.  
Виставку марок і конвертів із зображенням лауреатів Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка відкрили в 
ДАТО . 

 

Заморська, Л. Виставку Олесі Гудими відкрили виставою [Текст] / Л.Заморська // 20 хвилин. — 
2009. — 17 черв. — С. 4. 
Модерною виставою–презентацією відкрили 13 червня першу персональну виставку картин «Сновида» молодої 
тернопільської художниці Олесі Гудими. 

 

Заморська, Л. Картини на простирадлах: виставку творів Олесі Гудими «Сновида» відкриють у 
«Козі» [Текст] / Л.Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 12 черв. — С. 21 : фотогр. 

 

Заморська, Л. Тернопільські пейзажі — в Артгалереї [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 
2009. — 25—26 трав. — С. 14. 
Живописні полотна тернопільського художника В. Шумила можна оглянути на його першій персональній 
виставці в Артгалереї. 

 

Заморська, Л. Три мистецькі виміри Костівих: у галереї – виставка родини художників із Калуша 
[Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 8-9 черв. — С. 14 : фотогр. 

 

Іваницька, О. Галерея виховує депутатів: картини виставлятимуть у сесійній залі на сайті 
Тернопільської міськради [Текст] / О.Іваницька // 20 хвилин. — 2009. — 10 черв. — С. 2 : фотогр. 
Експозицією з 18 картин відкрили артгалерею у мерії. 

 

Картини, що єднають землю з небом [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 24—
30 черв. — С. 5 : фотогр. 
Про першу персональну виставку молодої тернопільської художниці, поетеси та журналістки Олесі Гудими в 
арт-клубі «Коза». 

 

Мороз, В. Виставку збирали громадою [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. — 2009. — 27 квіт. — 
С. 4 : фотогр. 
Виставку марок, конвертів, фото, статей про покійного Папу Римського Івана Павла ІІ організували в ДАТО. 
 



 

Новосядлий , Б. Сім нот любові і краси [Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2009. — 24 квіт. — 
С. 8 : фотогр.— (Мистецький вернісаж). 
У ТНЕУ відбулась ювілейна виставка, на якій представив дві сотні кращих кольорових і чорно-білих світлин за 
майже тридцятирічний період своєї діяльності фотомитець Михайло Бенч. 
 

Ониськів, М. Художня сатисфакція Людмили, Михайла та Ореста Костівих [Текст] / 
М. Ониськів // Вільне життя. — 2009. — 5 черв. — С. 6. 
Про виставку творів родини Костівих із Калуша в галереї Тернопільської обласної організації НСХУ. 
 

«Посланець миру і любові» [Текст] // Нова ера. — 2009. — 29 квіт.–5 трав. — С. 6. 
Про обласну філателістичну виставку, присвячену Папі Римському Іванові Павлові ІІ, в ДАТО. 
 

Третяченко, О. Нова артгалерея. В міськраді  [Текст] / О. Третяченко // Вільне життя. — 2009. — 
12 черв. — С. 8. — (Ще більше мистецтва). 
Про авторську виставку Миколи Пазізіна в сесійній залі Тернопільської міськради. 
 

У художній галереї експонуються розсекречені документи про УПА [Текст] // Номер один. — 
2009. — 1 квіт. — С. 3 : фотогр. 
Про фотовиставку «Українська Повстанська Армія: історія нескорених». 
 

Шот, М. Історія нескорених – у світлинах [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2009. — 
14 квіт. — С. 16 : фотогр. 
У Тернополі відкрито фотовиставку «Українська Повстанська Армія: історія нескорених». 
 

Фестивалі, конкурси 

Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького пісенного мистецтва  
«Кришталевий жайвір» 

Герасимів, З. «Кришталевий жайвір» відзначить своє десятиріччя [Текст] / З. Герасимів // Номер 
один. — 2009. — 13 трав. — С. 5 : фотогр.  
Про особливості цьогорічного  Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького пісенного мистецтва 
«Кришталевий жайвір» та заходи у рамках конкурсу, який відзначить своє десятиріччя. 

 

Герасимів, З. Публіка шаленіла від пісні «Одна калина» у виконанні представниці Індії [Текст] / 
З. Герасимів // Номер один. — 2009. — 20 трав. — С. 8 : фотогр.  
Про програму, учасників та переможців Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького пісенного 
мистецтва «Кришталевий жайвір». 

 

Заморська, Л. Стартує «Кришталевий жайвір» [Текст] : цього року на фестивалі виступлять 
100 учасників із 9 країн/ Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 11_12 трав. — С. 14 : фотогр. 

 

Заморська, Л. Тернополянці — глядацькі симпатії [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 
20—21 трав. — С. 4. 
Про переможців десятого ювілейного фестивалю «Кришталевий жайвір». 

 

Лічинська, С. Лауреатом першої премії фестивалю «Кришталевий жайвір» став Михайло 
Роздольський [Текст] / С Лічинська // Місто. — 2009. — 20 трав. — С. 6 : фотогр.  
Близько 100 юних учасників із восьми країн світу взяли участь у ювілейному десятому фестивалі-конкурсі 
«Кришталевий жайвір». 

 

Костишин, Л. З ювілеєм тебе, «Жайворе!» [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 2009. — 
22 трав. — С. 1 : фотогр.  
У Тернополі відбувся Х Міжнародний фестиваль дитячого та юнацького пісенного мистецтва «Кришталевий 
жайвір», участь у якому взяли майже 100 вокалістів із 18 областей України, Молдови, Росії, Узбекистану, 
Румунії, Нігерії та Ямайки. 

 

«Кришталевий жайвір»: гран-прі «полетіло» до Донецька [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2009. — 20—26 трав. — С. 5 : фотогр.  
Про Х Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького пісенного мистецтва «Кришталевий жайвір», 
звання лауреата, на якому виборювали майже 100 конкурсантів. 

 

Мадзій. І. Із піснею нерозлучний [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя. — 2009. — 5 черв. — С. 6 : фотогр.  
З Х Міжнародного фестивалю-конкурсу «Кришталевий жайвір» 11-річний  Михайло Роздольський з Озерян Борщівського 
р-ну повернувся переможцем. 

 

На «Кришталевий жайвір» «злітаються» навіть з Ямайки [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2009. — 29 квіт. — 5 трав. — С. 6.  
З 14 до 17 травня у Тернополі відбуватиметься десятий ювілейний Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого 
та юнацького пісенного мистецтва «Кришталевий жайвір». 
 



 

Сергієнко, Г. Кришталева пісня жайвора [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. — 2009. — 22 трав. — 
С. 8. — (Тралі-валі, фестивалі). 
Про гала-концерт переможців фестивалю «Кришталевий жайвір» у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
 

Сирник, І. «Кришталевий жайвір» [Текст] / І. Сирник // Експрес. — 2009. — 28–29 квіт. — 
Регіональні новини. — С. 10. 
Про участь, умови та програму Х Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького пісенного 
мистецтва «Кришталевий жайвір». 
 

Фестиваль «Кришталевий жайвір» [Текст] // Нова ера. — 2009. — 20—26 трав. — С. 5. 
У Тернополі з 14 по 17 травня проходив Х Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького пісенного мистецтва 
«Кришталевий жайвір». 

Всеукраїнський фестиваль дитячого та юнацького пісннного мистецтва «Пісенні Медобори» 
Левицька, Л. «Пісенні Медобори — 2009» відбудеться завдяки місцевій владі [Текст] / 

Л. Левицька // Голос України. — 2009. — 16 трав. — С. 4. 
Більш як 200 вокальних, інструментальних, хореографічних колективів і солістів візьмуть участь у фестивалі 
«Пісенні Медобори — 2009»,  що відбудеться у Гусятині на Тернопільщині . 

 

Шевчук, Л. «Пісенні Медобори» — ужинок талантів [Текст] / Л. Шевчук // Свобода. — 2009. — 
20 трав. — С. 6 : фотогр.  
Про VI Всеукраїнський фестиваль «Пісенні Медобори», в якому цьогоріч взяли участь вокалісти та танцюристи  
з Хмельниччини, Житомирщини, Полтавщини, Донеччини та Вінничини. 

 

Міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина» 
Бензель, М. Нехай нас єднає «Братина» [Текст] / М. Бензель // Вільне життя. — 2009. — 

19 черв. — С. 6. — (Відгомін свята). 
Головний режисер Шумського районного будинку культури про програму, творчі колективи, гостей та хід 
міжобласного мистецько-краєзнавчого фестивалю «Братина». 

 

Гродецька, в. А у нас фестиваль «Братина» [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 2009. — 5—
6 черв. — Регіональні новини. — С. 9.  
Про третій міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина» у Стіжку на Шумщині. 

 

Мороз, В. Скликають на «Братину» [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. — 2009. — 5 черв. — С. 3.  
Програма міжобласного мистецько-краєзнавчого фестивалю «Братина», який відбудеться 7—8 червня 
у Шумську. 

 

На гостину до «Братини» // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 10-16 черв. — С. 6 : фотогр. 
На Шумщині пройшов міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина», зібравши близько 
300 учасників із Тернопільщини, Рівненщини, Волині та Хмельниччини. 

 

Інші фестивалі та конкурси 
Андрусишин, С. Вуличним співом душу збагатили [Текст] / С. Андрусишин // Свобода. — 

2009. — 1 квіт. — С. 12 : фотогр. — (Фестиваль). 
У кінці березня в актовому залі Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя відбувся 
обласний фестиваль-конкурс духовної пісні «Під твою милість прибігаємо, Богородице». 
 

Голояд, І. Тернопіль заполонили «ЛітТери» [Текст] / І. Голояд // 20 хвилин. — 2009. — 25—
26 трав. — С. 8 : фотогр. 
Учасники та гості тернопільського літературного фестивалю «ЛітТера»,  які зїхалися до Тернополя, 
насолоджувалися поезією, прозою та відеовіршами. 
 

Гродецька, В. Фестиваль студентів-іноземців [Текст] // Експрес. — 2009. — 26 берез.–2квіт. — 
Тернопільські новини. — С. 11. 
Про фестиваль мистецтв народів світу, організований студентами-іноземцями Тернопільського медичного 
університету ім. І Горбачевського. 
 

Мельник, П. І лунала калинова пісня… [Текст] / П. Мельник // Голос України. — 2009. — 
2 черв. — С. 20 : фотогр. 
У Всеукраїському фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів» у Кіровограді, взяли участь 
виконавці з Тернопільщини. 
 

Сергієнко, Г. Первоцвіти на фотопапері [Текст] / Г. Сергієнко // Свобода. — 2009. — 3 квіт. — 
С. 8 : фотогр. — (Вернісаж). 
Про конкурс «Первоцвіт — 2009» серед юних аматорів фотосправи провели у Чорткові. 
 

Ткач, Л. Змагалися юні хористи [Текст] / Л. Ткач // Вільне життя. — 2009. — 8 трав. — С. 4. 
Про обласний конкурс дитячих хорових колективів ім. М. Вериківського, що відбувся на базі Кременецької 
школи мистецтв. 
 



 

Ткач, Л. «Клич лицарів» визначив переможців  [Текст] / Л. Ткач // Вільне життя. — 2009. — 
10 черв. — С. 11. 
У Тернополі відбувся обласний фестиваль-конкурс духових оркестрів загальноосвітніх, позашкільних та 
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів «Клич лицарів», присвячений Дню Героїв та 100-
річчю від дня народження С. Бандери. 
 

Третяченко, О. Дітки-вогники [Текст] / О. Третяченко // Вільне життя. — 2009. — 19 черв. — 
С. 2. — (Запалюємо таланти). 
Про організаторів, учасників та номінації цьогорічного обласного фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького 
самодіяльного художнього мистецтва газових господарств області «Блакитний вогник — 2009». 
 

Хміляр, Л. «Блакитний вогник — 2009» відкриває таланти [Текст] / Л. Хміляр // Свобода. — 
2009. — 17 черв. — С. 11. — (Добрі вісті). 
Про 4-й фестиваль-конкурс дитячого та юнацького самодіяльного мистецтва «Блакитний вогник — 2009». 
 

Чіпак, І. Фестиваль у Кременці об’єднав кобзарів Західної України [Текст] / І. Чіпак // Місто. — 
2009. — 20 трав. — С. 6. 
Про перший регіональний фестиваль-конкурс ім. Костя Місевича «Кобзарська ватра» у Кременці: його програму, 
учасників, переможців. 
 

Ярчук, C.Збараж — криниця духовності [Текст] / С. Ярчук // Свобода. — 2009. — 22 трав. — С. 8. 
Про 5-й міжобласний фестиваль козацької та української народної пісні «Забуттям не заростає честь і слава 
козаків» у Збаражі. 
 

Аматорські, мистецькі колективи та творчі об’єднання Тернопільщини 
Муніципальний Галицький камерний оркестр 

Брик, Т. «Тернопіль — це не провінція. Ми переконуємо  в цьому музикою» [Текст] / Т. Брик // 
Свобода. – 2009. – 10 квіт. – С. 8 : фотогр. — (Мистецтво високої якості). 
Муніципальний Галицький камерний оркестр завоював Гран-прі міжнародного фестивалю «Закарпатський 
едельвейс — 2009». 

 

Вановська, Н. Галицький оркестр — найкращий [Текст] / Н. Вановська // Вільне життя. — 
2009. — 10 квіт. — С. 4. — (Оплески). 
На IV Міжнародному конкурсі-фестивалі дитячого, юнацького і молодіжного мистецтва «Закарпатський 
едельвейс – 2009», який проходив нещодавно в Ужгороді,  Муніципальний Галицький камерний оркестр став 
володарем Гран-прі. 
 

Кравець, В. Тернопільський камерний оркестр тепер знають і за кордоном [Текст] / В. Кравець // 
Місто. — 2009. — 8 квіт. — С. 6 : фотогр. 
Галицький муніципальний камерний оркестр під керівництвом Василя Феленчака здобув Гран-прі 
на IV Міжнародному конкурсі-фестивалі дитячого, юнацького і молодіжного мистецтва «Закарпатський 
едельвейс — 2009». 

 

Народна хорова капела «Зоринка» 
«Зоринка» підкорила Росію[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 6–12 трав. — С. 5. 

Тернопільська народна хорова капела «Зоринка» нещодавно засвітилася у Росії. На VII Міжнародному 
Павловському фестивалі ім. М. Глінки, що відбувся у Санкт-Петербурзі, колектив виборов диплом першого 
ступеня 

 

Костишин, Л. Як «Зоринка» підкорила Росію [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 2009. — 
29 квіт. — С. 5. — (Знай наших!). 
Народна хорова капела «Зоринка» повернулась із VII Міжнародного Павловського фестивалю ім. М. Глінки, що 
відбувся у м. Санкт-Петербурзі (Росія), з дипломом І ступеня. 

 

Зразковий художній фольклорний гурт «Ходаки» 
Співали гаївки [Текст] // 20 хвилин. — 2009. — 29 квіт.–30 квіт. — С. 5.  

Учасники гурту «Ходаки» з с. Великий Ходачків водили хороводи та співали гаївки біля Катедри у Тернополі. 
 

«Ходачківський обертас» — це пісенний вищий клас! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2009. — 10-16 черв. — С. 6 : фотогр. 
У Коломиї (Івано-Франківська область) відбувся ХІІ Міжнародний фольклорно-етнографічний фестиваль 
«Коломийка». Тернопільщину на ньому представляв зразковий художній фольклорно-етнографічний гурт 
«Ходаки» з Малого Ходачкова. 
 

Гурт «Джазова фіра» 
Заморська Л.  «Джазовій фірі» — цілий віз квітів [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 

5 черв. — С. 6.  
Про концерт гурту «Джазова фіра» у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 



 

Коверко, Г. Етнофіра на джазових крилах [Текст] / Г. Коверко // Свобода. — 2009. — 5 черв. — 
С. 8. — (Відгомін концерту).  
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся концерт «Джазової фіри», присвячений першій річниці створення 
колективу. 

 

Коверко, Г. Мчить—летить «Джазова фіра» [Текст] / Г. Коверко // Свобода. — 2009. — 20 трав. — 
С. 6 : фотогр. 
Про гурт «Джазова фіра», його концери, гастролі, участь у фестивалях та нову концертну програму. 

 

Зразковий танцювальний колектив «Бджілка» Тернопільської міської станції юних техніків 
«Бджілка» із десятирічним стажем [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 6–12 трав. — 

С. 5 : фотогр. 
Великим святковим концертом у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відсвяткував своє десятиріччя зразковий 
танцювальний колектив «Бджілка» Тернопільської міської станції юних техніків. 

 

Лінчевська, С. «Бджілка» відсвіткувала своє десятиріччя [Текст] / С. Лінчевська // Місто. — 
2009. — 6 трав. — С. 6 : фотогр.  
Про лауреата чотирьох міжнародних та 14 всеукраїнських конкурсів – зразковий танцювальний колектив 
«Бджілка» при Тернопільській міській станції юних техніків. 

 

Третяченко, О. «Технічним бджілкам» — десять років [Текст] / О. Третяченко // Вільне життя. — 
2009. — 15 трав. — С. 4  — (Маємо чим пишатися). 
Про зразковий танцювальний колектив  «Бджілка» та його звіт у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 

Гурт «Світозари» 
Заморська Л.  «Світозари» повертаються [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 1—

2 черв. — С. 14 : фотогр.  
Свою нову програму «Мій рідний край» представить у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса 

тернопільський гурт «Світозари». 
 

Касіян, В. «Світозари»: відродження з попелу [Текст] / В. Касіян // Вільне життя. — 2009. — 
5 черв. — С. 4.  
Про найвідоміший на Тернопіллі гурт «Світозари». 

 

Яснюк, І. Ігор Яснюк: «Власні пісні вдається найкраще виконувати»[Текст] : [інтерв’ю з 
композитором і виконавцем гурту «Світовари»] / запис. Н. Федорців // Місто. — 2009. — 3 черв. — С. 7 : 
фотогр.  
Про історію створення гурту «Світозари» та оновлений скад колективу. 
 

Інші колективи 
Брик, Т. «Зірки» не лише на екранах телевізорів [Текст] / Т. Брик // Свобода. – 2008. – 8 квіт. – 

С. 14 : фотогр. — (Мозаїка талантів). 
Про художні колективи Тернопільського центру професійно-технічної освіти №1, їх репертуар та виконавців. 

 

Брик, Т. Тріо «Оріана»: «У Генуї під наші пісні плакали українські заробітчани, а в Мілані — 
аплодували консули європейських країн» [Текст] / Т. Брик // Свобода. — 2009. — 12 черв. — С. 8 . — 
(З українською бандурою по всьому світу). 
Про тернопільських бандуристок із тріо «Оріана». 

 

Горбунова, Л. «Галичанка» зачарувала донеччан [Текст] / Л. Горбунова // Свобода. — 2009. — 
24 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Знай наших!). 
Ансамбль народного танцю «Галичанка» Тернопільської обласної експериментальної школи мистецтв побував 
у Донецьку, де взяв участь у VII Всеукраїнському конкурсі української музики, пісні, танцю та образотворчого 
мистецтва ім. Т. Г. Шевченка «Джерело талантів». Наші земляки здобули Диплом ІІІ премії в номінації 
«Танець». 

 

Гродецька, В. У «Сусідки» ювілей [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 2009. — 28 трав.—
4 черв. — Тернопільські новини. — С. 11 : фотогр.  
Про ансамбль «Сусідка» з Бережан, його склад, виступи та відзначення 15-річчя з часу створення. 

 

Калачик, Ю. Тернопільські «Los Colorados»: через Інтернет – до всесвітньої слави! [Текст] / 
Ю.Калачик // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 24-30 черв. — С. 5 : фотогр. 
Про гурт із Тернополя «Los Colorados» та його сенсаційні успіхи. 

 

Кушнірук, З. Розквітають вони «Візерунком» і у Вікнинах [Текст] / З. Кушнірук // Свобода. — 
2009. — 3 черв. — С. 3. — (Україна має таланти!). 
Про дитячий зразковий танцювальний колектив «Візерунок» із с. Вікнини, що на Збаражчині. 

 



 

Мадзій, І. Не тільки хліб дарують «Хлібодари», а ще пісню, танець і добрий настрій  [Текст] / 
І. Мадзій // Вільне життя. — 2009. — 12 черв. — С. 8. — (З творчим ювілеєм). 
Про народний аматорський ансамбль пісні й танцю «Хлібодари» Заліщицького аграрного коледжу 
ім. Є. Храпливого. До 20-річчя з часу заснування колективу. 

 

Сагаль, О. Гурт «Великодні зернятка»: «Віддаємо людям те, що дав нам Бог» [Текст] / О. Сагаль // 
Нова Тернопільська газета. — 2009. — 22—28 квіт. — С. 11. 
Про творчий доробок тернопільського гурту «Великодні зернятка». 

 

Садовська, Г. Зродилася «з великої години» [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. — 2009. — 
3 черв. — С. 5. — (Їм виповнилось 20!). 
Про тернопільський народний хор національно-патріотичної пісні «Заграва». 

Шкляренко, О. «Гудаки» знову привезли перемогу [Текст] / О. Шкляренко // Вільне життя. — 
2009. — 3 квіт. — С. 1 : фотогр. 
Дитячий ансамбль «Веселі гудаки» (керівник О. Шкляренко) Бучацького будинку культури став лауреатом ІІ 
Міжнародного телевізійного дитячого фестивалю «Пісенне джерело», який відбувся у Сторожинці 
Чернівецької області.  

 

Шот, М. Тернопілля – українцям Сербії [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2009. — 
15 квіт. — С. 3 : фотогр. 
Про співпрацю з культурними українськими меншинами Сербії та участь Тернопілля у шостому фестивалі 
української культури «Калина» у м. Вербасі. 

 

Персоналії 
Бачинський, Я. Сам Бог ліпив із глини, тож людині цей матеріал боготворити треба [Текст] / 

Я. Бачинський // Свобода. — 2009. — 3 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Гончарних справ майстер). 
Про члена Національної спілки  майстрів народного мистецтва України, кераміка, вчителя, учасника багатьох 
виставок-ярмарок Василя Бардачевського. 

 

Буртник, В. З чистого джерела [Текст] / В. Буртник // Вільне життя. — 2009. — 19 черв. — С. 6. — 
(Митці Тернопілля). 
Про Михайла Йосиповича Облещука — заслуженого працівника культури України, диригента, композитора, 
збирача народної творчості та його творчий доробок. 

 

Гавришок, І. Квіти, що цвітуть на полотні [Текст] / І. Гавришок // Нова ера. — 2009. — 20—
26 трав. — С. 9: фотогр. 
Про тернопільську вишивальницю Оксану Хоптову. 

 

Гавришок, І. Творець Небес у храмах [Текст] / І. Гавришок // Нова ера. — 2009. — 1-7 квіт. — 
С. 9 : фотогр. 
Про тернопільського художника-різьбяра Василя Броневицького. 

 

Загорська, В. Знову перемогла юна бандуристка з Почаєва [Текст] / В. Загорська // Вільне 
життя. — 2009. — 20 трав. — С. 7 : фотогр. 
Про Марію Прокопчук із Почаєва, яка завоювала перше місце в другому Всеукраїнському конкурсі гри на 
народних інструментах ім. А. Онуфрієнка (м. Дрогобич) і привезла золоту медаль. 

 

Заморська, Л. «Відомий художник — фінансово успішний» [Текст] : художник Орест Костів 
вважає, що порядність у стосунках краще прославляють людину  / Л.Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 
22—23 черв. — С. 10 : фотогр. 

 

Заморська, Л. Він малює рідний Тернопіль [Текст] : Володимир Шумило без спеціальної 
освіти самостійно опанував художню майстерність / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 29—
30 трав. — С. 18 : фотогр.  
Про тернопільського художника В. Шумила. 

 

Ліберний, О. Як з Бережан до літературної кадри [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2009. — 
24 квіт. — С. 8. — (Творчі постаті). 
Про невтомного краянина Василя Дмитровича Савчука та його творчу долю. До 65-річчя від дня народження. 

 

Ліберний, О. У виборі фаху перемогла любов до пісні [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2009. — 
5 черв. — С. 8. 
Про тернополянина Віталія Видру, який став лауреатом Міжнародного конкурсу імені відомого польського 
тенора Яна Кипури (Польща). 

 



 

Лобата, Н. Співак зі співучого села [Текст] : нашому землякові аплодували у кращих оперних 
театрах Європи / Н. Лобата // Свобода. — 2009. — 8 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Мелодія пісні дає 
життя слову). 
Про вихідця із Тернопілля, нині  — соліста Донецької опери Петра Лобатого, який відзначає свій 60-річний ювілей. 

 

Лінчевська, С. Життєві акорди Богдана Кузьміна [Текст] / С. Лінчевська // Місто. — 2009. — 
8 квіт. — С. 7 : фотогр. 
Про багаторічного керівника  духового оркестру Новосільського будинку культури Підволочиського району Б. Кузьміна. 

 

Лобата, Н. Тенор з Мшанця, котрому аплодує Європа [Текст] / Н. Лобата // Вільне життя. — 
2009. — 10 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Відомі імена). 
Про нашого земляка, знаменитого тенора Донецького оперного театру, заслуженого артиста України Петра 
Даниловича Лобатого. До 60-річчя від дня народження. 
 

Марчук, І. Іван Марчук: «Я міг би розмалювати небо — і не повторитися»[Текст] / 
розм. Л. Островська, Г. Садовська // Вільне життя. — 2009. — 15 трав. — С. 4 : фотогр. 
Про Івана Марчука — нашого земляка, уродженця Москалівки, що на Лановеччині, найвідомішого і 
наймодернішого художника. 

 

Міллер, Л. У полоні музики Орфея [Текст] / Л. Міллер, М. Левицька // Вільне життя. — 2009. — 
10 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї). 
Ювілейне привітання композитору Ярославу Злонкевичу з Борщова. 

 

Мороз, В. У гості до загадкового майстра [Текст] : є підстави гадати, що  Іоанн Пінзель зобразив 
на плечі фігури Мужності своє обличчя / В. Мороз // 20 хвилин. — 2009. — 29—30 трав. — С. 16.  
Про відомого скульптора, життя і творчість якого пов’язані  із Тернопільщиною І.-Г. Пінзеля. 

 

Новосядлий, Б. Ніжна музика серця і вогонь нескореного духу [Текст] / Б. Новосядлий // 
Літературний Тернопіль. — 2009. — № 1(38). — С. 103 —109. — (Ювілеї). 
Про тернопілського митця, лауреата Всеукраїнської премії імені братів Лепких, заслуженого художника 
України Ярослава Омеляна. До 70-річчя від дня народження. 

 

Олег Голод — танцюрист і…краєзнавець [Текст] // Номер один — 2009. — 15 квіт. — С. 15 : 
фотогр. — (Тернопільська прописка). 
Про студента 3-го курсу хореографічного відділення Теребовлянського вищого училища культури. 

 

Омельчук, А. Коли святковий кошик сміється писанками [Текст] / А. Омельчук // Свобода. — 
2009. — 15 квіт. — С. 12 : фотогр. 
Про Ларису Іванівну Федькович із Шумська, яка вже 50 років займається мистецтвом писанки.  

 

Приступа, І. Дитяче хоббі приносить гроші [Текст] / І. Приступа // 20 хвилин. — 2009. — 1—
2 трав. — С. 18 :фотогр. 
Про професійного художника Миколу Кафтана. 

 

Прус, В. «Дівчина має вміти вишивати…» [Текст] : Соломія Прус захоплюється вишивко і дарує 
своїм подругам картини ручної роботи[інтерв’ю] / розм. І. Чубата // 20 хвилин. — 2009. — 27–28 квіт. — 
С. 10 : фотогр. 
Про тернополянку Соломію Прус, яка  посіла третє місце на Всеукраїнському конкурсі серед юних майстрів 
народних ремесел у номінації «Вишивка низинкою». 

 

Сагаль, О. Майстер вишуканих ліній та внутрішнього світла [Текст] / О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. — 2009. — 20—26 трав. — С. 12. 
Про роботи відомого тернопільського художника та дизайнера інтер’єрів Юрія Цуприка 

 

Сагаль, О. Творець вікон у небо [Текст] : Володимир Шерстій із Підволочиська їхав до Бразилії як 
заробітчанин, а прославився… як іконописець / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 3—
9 черв. — С. 5 : фотогр.  

 

Федишен, Б. Людина творчістю крилата [Текст] / Б. Федишен // Вільне життя. — 2009. — 
8 трав. — С. 4 : фотогр. 
Про Кременецького фотомайстра Степана Сіятова та його творчість. 

 

Фарина, І. Вічні таємниці Ніла Зварунчика [Текст] / І. Фарина // Тернопільські оголошення. — 
2009. — 8 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Культурне життя). 
Про кременецького художника Ніло Зварунчика, роботи якого експонуються на вернісажах в усьому світі. 

 



 

Фарина, І. Пан писанкар і пані вишивальниця — з Кременецької родини [Текст] / І. Фарина // 
Тернопільські оголошення. — 2009. — 15 квіт. — Тернопільська газета. — С. 5 : фотогр. 

 

Цебрій, Є. Одягнув у бісер танцівницю [Текст] / Є. Цебрій // 20 хвилин. — 2009. — 17—
18 квіт. — С. 12 : фотогр.  
Про вироби із бісеру 19-річного  тернополянина Дениса Прякіна. 

 

Інше 
Густенко, Л. До Парижа чи…назад до Бучача? [Текст] / Л. Густенко // Нова Тернопільська 

газета. — 2009. — 15–21 квіт. — С. 4 : фотогр. 
Про повернення скульптур І.-Г. Пінзеля громаді Бучача та погляд на цю ситуацію начальника управління 
культури ОДА Г. П. Шергея. 

 

Завальська, О. Сімейна традиція Рибій [Текст] / О. Завальська // Нова ера. — 2009. — 1-7 квіт. — 
С. 8 : фотогр. 
Про родинну колекцію вишиванок зборівчанки Наталії Рибій. 
 

Коропецька, У. «Літературний Тернопіль» [Текст] / У. Коропецька, Б. Мельник // Вільне життя. — 
2009. — 6 трав. — С. 4. 
Про вихід другого номера літературно-мистецького і громадсько-політичного журналу «Літературний 
Тернопіль». 
 

Кубацька, Н. Гвардія талантів  Гвардійського! [Текст] / Н. Кубацька // Свобода. — 2009. — 
3 черв. — С. 6. — (Стежками рідного краю). 
Про талановитих співаків, музикантів, поетів, художників — вихідців із Гвардійського. 
 

Семеняк, В. Відбулася зустріч із Золотарем слова[Текст] / В. Семеняк // Місто. — 2009. — 
8 квіт. — С. 6 : фотогр. 
У приміщенні Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України відбулася зустріч 
із відомим літературознавцем, збирачем рідкісних текстів, упорядником творчості забутих, заборонених, 
передчасно померлих письменників — Ярославом Гевком. 
 

Спорудження пам’ятника Соломії Крушельницькій у Тернополі 
Гнатюк, В. Перипетії навколо  ще незбудованого пам’ятника [Соломії Крушельницькій у 

Тернополі] [Текст] / В. Гнатюк // Місто. — 2009. — 3 черв. — С. 5 : фотогр.  
 

Левицька, Л. Славетна Саломея постане на батьківщині [Текст] Л.Левицька // Голос України. — 
2009. — 20 черв. — С. 14 : фотогр. 
Пам’ятник Соломії Крушельницькій буде встановлено восени до чергової річниці славетної співачки. 

 

Мороз, В. Для Соломії назбирали 2100 кілограмів бронзи [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. — 
2009. — 15—16 трав. — С. 6. 
Про пам’ятник Соломії Крушельницькій у Тернополі. 

 

Янович, А. Камені в пам’ятники не «переростають» [Текст] / А. Янович // RIA плюс. — 2009. — 
10 черв. — С. 7 : фотогр. 
Про пам’ятник Соломії Крушельницькій, який зведуть у центральній частині міста. 

 

Ясна, С. У центральному сквері з’явиться ще одна «металева жінка». Видатна! [Текст] / С. Ясна // 
Тернопіль вечірній. — 2009. — 29 квіт. — С. 3. 
До Дня міста Тернополя у сквері, що на бульварі Шевченка, постане пам’ятник Соломії Крушельницькій. 

 

Презентація літературно-мистецького альманаху «Серцеспів» 
Заморська, Л. Вийшов альманах студентів ТНЕУ [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 

6—7 квіт.— С. 4. 
Літературно-мистецький альманах «Серцеспів» презентували в Тернопільському національному економічному 
університеті. 
 

Ліберний, О. «Поезія –священний Храм, і вхід до нього — через Душу» [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2009. — 10 квіт. — С. 8 : фотогр. – (Презентації). 
Про презентацію літературно-мистецького альманаху «Серцеспів» у ТНЕУ. 

 

Виставка робіт Іоанна Георга Пінзеля у паризькому Луврі 
Гузьо, Г. Скульптури Пінзеля «пропишуться» у Луврі  [Текст] : хто профінансує унікальну для 

мистецького світу експозицію, наразі загадка…/ Г. Гузьо // Високий замок. — 2009. — 11—12 квіт. — 
С. 1, 8. — (Європа відкриває галицького майстра). 
Від жовтня 2011 до січня 2012 року у Луврі, найбільш відомому музеї світу, експонуватимуть скульптури 
Іоанна Георга Пінзеля. 
 



 

Мельник, О. Виставка українського Мікеланджело в Парижі [Текст] / О. Мельник // Урядовий 
кур’єр. — 2009. — 17 квіт. — С. 16. 
26 скульптур геніального українського майстра, відібраних із колекцій у Львові, Івано-Франківську, Тернополі 
та у с. Рукомиші, будуть представлені на виставці у Луврі (Франція). 

 

Мельник, О. Коштовні намистинки Бориса Возницького [Текст] / О. Мельник // Урядовий 
кур’єр. — 2009. — 25 квіт. — С. 7 : фотогр. 
Про відкриття світові Іоанна Георга Пінзеля та експонування в паризькому Луврі його робіт. 

 

Пінзеля виставлять у Луврі [Текст]  // Нова ера. — 2009. — 15—21 квіт. — С. 5. – 
(Тернопільщина). 
Офіційна делегація паризького Лувру відібрала у Львові 23 роботи українського скульптора І.-Г. Пінзеля для виставки в 
найвідомішому музеї світу. 

 

Сагаль, О. З Тернопілля  — до Лувра! [Текст] : скульптури Пінзеля «пропишуться» у 
найвідомішому музеї світу / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 15–21 квіт. — С. 4 : 
фотогр. 
Від жовтня 2001-го року до січня 2012  в паризькому Луврі експонуватимуть два десятки скульптур І.—
Г. Пінзеля. 

 

Тарнавська, Н. Пінзеля з Тернопілля виставлять у Луврі [Текст] / Н. Тарнавська // 20 хвилин. — 
2009. — 15—16 квіт. — С. 1, 5.  
Двадцять покритих позолотою і мармурових скульптур Іоанна Георга Пінзеля, частину яких  зберігають на 
Тернопіллі, виставлятимуть у Луврі. 

 

Школа писанкарства при «Молодій Просвіті» 
Голояд, І. Всіх охочих навчать малювати писанки [Текст] / І. Голояд // 20 хвилин. — 2009. — 15—

16 квіт. — С. 3 : фотогр. 
Безкоштовну школу писанкарства відкрили для всіх охочих у Тернополі. 

 

Перша писанка — найкраща! [Текст] : до школи писанкарства зголосилися понад півсотні 
тернополян // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 8—14 квіт. — С. 5 : фотогр. 
Про школу писанкарства, що відкрилася у приміщенні «Молодої Просвіти». 

 

Чорна, Н. Триєдність віри, праці та символу… [Текст] / Н. Чорна // Вільне життя. — 2009. — 
15 квіт. — С. 7 : фотогр. _ (Передвеликодній репортаж).  
Завершила свою роботу школа писанкарства при «Молодій Просвіті», де  мистецтву писання на яйці навчали 
майстри з Тернопілля та Івано-Франківщини. 

 

Шаплай, М. Намалюйте собі писанку! [Текст] / М. Шаплай // Свобода. — 2009. — 1 квіт. — 
С. 6. — (В очікуванні свята). 
Коротке повідомлення про організацію школи писанкарства при «Молодій Просвіті», що діятиме з 6 по 
15 квітня цього року. 

 

Шот, М. Навчатимуть творити писанку [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2009. — 
2 квіт. — С. 16. 
У Тернополі обласна організація «Молодої Просвіти» відкриває десятиденну школу писанкарства. Заняття 
проводитимуть досвідчені вчителі — майстрині з Тернопілля, Прикарпаття, а також студенти Інституту 
мистецтв Тернопільського національного педагогічного інституту ім. В. Гнатюка. 

 

Янович, А. Писанки малюють при свічках [Текст] / А. Янович // 20 хвилин. — 2009. — 10—
11 квіт. — С. 6 : фотогр. 
Про школу писанкарства при «Молодій Просвіті» та секрети малювання писанок. 
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