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Загальні питання культури 
Новак, Н. Народних майстрів представлять на сайті [Текст] : «У нашій 

області 1200 народних умільців… Причому понад 400 осіб — молоді люди віком до 
25 років…» / Н. Новак // 20 хвилин. — 2009. — 26—27 серп. — С. 2. 
«Програму збереження, відродження і розвитку народних та художніх промислів на період до 
2010 року» затвердили депутати обласної ради 20 серпня 2009 р. 

Бібліотечна справа 
Бібліотеки отримали книги про голодомор [Текст] // Тернопільські 

оголошення. — 2009. — 15 лип. —Тернопільська газета. — С. 1. 
 

Крочак, І. У пам’ять про убієнних [Текст] / І. Крочак // Вільне життя. — 
2009. — 17 лип.  — С.1. — (Меморіал). 
У бібліотеки області передано «Національну книгу пам’яті жертв Голодомору 1932—
1933 років в Україні». 
 

Левицька, Л. Книги пам’яті жертв голодомору знайдуть свого читача [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2009. — 14 лип. — С. 4. — (Тернопільщина). 
 

Нечай, В. Збагатилися бібліотеки області [Текст] / В. Нечай // Нова ера. — 
2009. — 15—21 лип. — С. 6 : фотогр. 
У бібліотеки області передано комплекти «Національної книги пам’яті жертв голодомору 
1932—1933 років в Україні» 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
Гайда в бібліотеку! [Текст] // Вільне життя. — 2009. — 3 лип. — С. 8. — 

(Адреси відпочинку). — Зі змісту: Тернопільська обласна наукова бібліотека. 
Про виставки у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії ТОУНБ. 
 

Галина Пагутяк «Захід сонця в Урожі» [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2009. — 23—29 верес. — С. 7. — (Nova читанка). 
«Нова…» та завідувачка відділу абонемента ТОУНБ Тетяна Ковалькова представляють 
читачам збірку новел Г. Пагутяк «Захід сонця в Урожі». 
 

Головацька, І. Особливості використання Інтернет-ресурсів бібліотеками 
Галичини [Текст] / І. Головацька // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 4. — 
С. 23—26. — Бібліогр.: 4 назви. — (Інформаційні ресурси). 
У статті проаналізовано сучасні тенденції використання інформаційних ресурсів 
глобальної мережі Інтернет бібліотеками Івано-Франківської та Тернопільської областей, 
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. 
 

Дерех, В. «Наші солдати не гірші від американських…» [Текст] / В. Дерех // 
20 хвилин. — 2009. — 25 верес. — С. 2. 
Про круглий стіл «ЄС і НАТО: стратегія колективної безпеки» в Тернопільській ОУНБ. 
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З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек УНП поповнила бібліотечні фонди 
Тернополя [Текст] // Свобода. — 2009. — 30 верес. — С. 9. 
 

Заморська, Л. Презентували бібліографічний покажчик [Текст] : у виданні 
систематизували матеріал про Словацького / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 
7—8 верес. — С. 14 : фотогр. 
Бібліографічний покажчик «Юліуш Словацький (4.09.1809 — 3.04.1849)» презентували 
в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. 
 

Запрошує обласна універсальна наукова бібліотека [Текст] // Свобода. — 
2009. — 18 верес. — С. 6. — (Декада відкритих дверей). 
 

Золотнюк, А. Видано до ювілею [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 
2009. — 18 верес. — С. 1. — (Репрезентації). 
Про презентацію бібліографічного покажчика «Юліуш Словацький», підготовленого 
працівниками Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки до 200-річчя від 
дня народження поета. 
 

Золотнюк, А. То було несподіванкою… [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2009. — 3 лип. — С. 6. — (Майстри пензля і слова). 
Про творчу зустріч «Дивосвіт барв, ліній і слова» із подружжям: художником, 
скульптором, письменником П. Шпорчуком та живописцем Г. Денегою в ТОУНБ. 
 

Ковалькова, Т. Дивосвіт Павла Загребельного [Текст] : [книжкова виставка 
у відділі міського абонемента ТОУНБ] / Т. Ковалькова // Вільне життя. — 2009. — 
4 верес. — С. 6. — (Що? Де? Коли?). 
 

Костюченко, О. Кременець і далі… [Текст] : виповнилося 200 років від дня 
народження польського й українського поета Юліуша Словацького / О. Костюченко // 
День. — 2009. — 4 верес. — С. 2. — (Дата). 
Згадується бібліографічний покажчик «Юліуш Словацький (4.09.1809 — 3.04.1849)», 
укладений спеціалістами Тернопільської ОУНБ. 
 

Мамчур, М. Дивосвіт барв, ліній і слова [Текст] / М. Мамчур // Нова ера. — 
2009. — 1—7 лип. — С. 6 : фотогр. 
Про зустріч із художниками П. Шпорчуком та Г. Денегою у Тернопільській ОУНБ. 
 

Мороз, В. У бібліотеці — «відкриті дні» [Текст] / В. Мороз // 
20 хвилин. — 2009. — 18 верес. — С. 5. 
Про Декаду відкритих дверей у Тернопільській обласній універсальній науковій 
бібліотеці. 
 

Ониськів, М. Запрошує обласна наукова книгозбірня [Текст] / М. Ониськів // 
Вільне життя. — 2009. — 18 верес. — С. 5. — (Декада відкритих дверей). 
 

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». 
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Попович, Ж. Півмільйона книг щороку читають тернополяни в обласній 
науковій бібліотеці [Текст] : своє 70-річчя книгарня зустріне у старому приміщенні / 
Ж. Попович // Номер один. — 2009. — 30 верес. — С. 13 : фотогр. 

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека «пробачить» 
боржникам // Місто. — 2009. — 16 верес. — С. 15. 
Про Декаду відкритих дверей у Тернопільській обласній універсальній науковій 
бібліотеці. 

 

Томяк, М. «Бібліотека, яку я люблю» [Текст] / М. Томяк // Вільне життя. — 
2009. — 25 верес. — С. 1. — (Зустрічі). 
Про зустріч із В. Сушкевичем та Я. Гульком у ТОУНБ. 

 

Трачук, Л. Електронна бібліографічна продукція на сайтах українських 
бібліотек [Текст] / Л. Трачук // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 3. — С. 6—11. — 
Бібліогр.: 12 назв. 
У статті здійснено аналіз змістових та жанрових особливостей електронної бібліографічної 
продукції, представленої в бібліотечному сегменті в мережі Інтернет. Охарактеризовано 
основні жанри електронних бібліографічних посібників як результатів і засобів 
бібліографічної діяльності. Відзначено посібник «Література до знаменних і пам’ятних дат 
Тернопільщини», підготовлений спеціалістами Тернопільської ОУНБ. 

 

У вінок пошани [Текст] / підгот. Л. Щербак // Тернопіль. — 2008. — № 4. — 
С. 134. — (Поличка бібліофіла). 
Про бібліографічний покажчик «Ігор Ґерета: «Велет віри, духу і любові», підготовлений 
спеціалістами відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ. 
 

Будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
Бібліотеку ще обіцяють [Текст] // 20 хвилин. — 2009. — 8—9 лип. — С. 4. 

Питання про добудову бібліотеки вирішували на спільному засіданні постійних комісій 
обласної ради з питань духовності, культури, свободи слова та інформації, з питань 
бюджету та з питань планування територій, архітектури, будівництва, будівельної 
індустрії, дорожнього і житлово-комунального господарства та благоустрою територій 
3 липня. 

 

Вергун, К. Область сподівається на 2 мільярди гривень від Кабміну [Текст] / 
К. Вергун // Свобода. — 2009. — 4 верес. — С. 2. — (На часі). 
Згадується добудова нового приміщення ТОУНБ. 

 

Гнатюк, В. На черзі — добудова наукової бібліотеки? [Текст] / В. Гнатюк // 
Місто. — 2009. — 8 лип. — С. 2. — (Події. Новини. Факти). 
На спільному засіданні постійних комісій обласної ради з питань духовності, культури, 
свободи слова та інформації, з питань бюджету та з питань планування територій, 
архітектури, будівництва, будівельної індустрії, дорожнього і житлово-комунального 
господарства та благоустрою територій 3 липня голова облради О. Кайда зазначив, що 
потрібно докласти усіх зусиль, щоб добудувати нове приміщення ТОУНБ. 

 

Завершити довгобуд, подарувати  тернополянам бібліотеку [Текст] / прес-
служба облради // Рада. — 2009. — № 7. — С. 8. 
3 липня 2009 р. на спільному засіданні постійних комісій обласної ради з питань духовності, 
культури, свободи слова та інформації, з питань бюджету та з питань планування територій, 
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архітектури, будівництва, будівельної індустрії, дорожнього і житлово-комунального 
господарства та благоустрою територій обговорювалося питання завершення будівництва 
нового приміщення обласної універсальної наукової бібліотеки у м. Тернополі. 

 

Кайда, О. Олексій Кайда: «Ми закладаємо нові підходи до вирішення 
проблем області» [Текст] : [інтерв’ю з головою Тернопільської обласної ради] / 
провела І. Заверуха // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 8—14 лип. — С. 2 : 
фотогр. 

Те ж. // Вільне життя. — 2009. — 8 лип.  — С. 2. : фотогр. — (Інтерв’ю 
у номер). 

Те ж. // Свобода. — 2009. — 8 лип.  — С. 2. : фотогр. — (Події, факти, 
коментарі). 
Погляд голови Тернопільської обласної ради на завершення будівництва нового 
приміщення ТОУНБ. 

 

Невже зглянуться над довгобудом? [Текст] // Свобода. — 2009. — 
10 лип. — С. 1. — (Сумна доля книгозбірні). 
Про розгляд в обласній раді питання щодо завершення будівництва нового приміщення 
обласної універсальної наукової бібліотеки 

 

Новосядлий, Б. Про конкурс, книгозбірні та кошти, яких завжди не 
вистачає [Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2009. — 26 серп. — С. 2. — 
(Сесія обласної ради). 
Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Боднар, О. П’ята вежа Богдана Мельничука [Текст] / О. Боднар // Свобода. — 

2009. — 10 лип. — С. 4 : фотогр. — (Презентація). 
Про презентацію бібліографічного покажчика про Богдана Мельничука в Тернопільській 
обласній бібліотеці для молоді 

 

Говорили про Остапа Пасіку [Текст] : [краєзн. читання до 80-річчя з дня 
народж. О. Пасіки в Терноп. обл. б-ці для молоді] // 20 хвилин. — 2009. — 
11 верес. — С. 5. 

 

Мороз, В. Привезли нові німецькі книги [Текст] / В. Мороз // 
20 хвилин. — 2009. — 2—3 верес. — С. 2. 
Нову партію зі 170 німецьких книг і понад 50 касет, СD- та DVD-дисків, а також німецькі 
газети отримала обласна бібліотека для молоді. 

 

Мороз, В. У минуле — через книжку [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. — 
2009. — 13—14 лип. — С. 4. 
Виставку про історію України в художніх творах розгорнули в обласній бібліотеці для 
дітей. 

Сміян Н. Стане доступнішою інформація про законодавчий процес 
[Текст] : [участь директора Терноп. обл. б-ки для молоді у фокус-семінарі 
«Інформація органів влади для громадян у публ. б-ці: пошук, доступ, 
консультування»] / Н. Сміян // Голос України. — 2009. — 2 лип. — С. 3.  
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Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Костишин, Л. Чому книги для бібліотек розкіш? [Текст] / Л. Костишин // 

Вільне життя. — 2009. — 30 верес. — С. 5. — (Всеукраїнський день бібліотек). 
Про поповнення фондів Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. 

 

Інші бібліотеки області 
Костишин, Л. Діти не вміють читати «імпортною» [Текст] / Л. Костишин // 

Вільне життя. — 2009. — 18 верес. — С. 5. — (Як живеш, бібліотеко?). 
Про сільську бібліотеку-філіал с. Довжанки Тернопільського району та її завідувачку 
О. Нацюк. 

 

Лугова, Н. Уроки краєзнавства та туризму [Текст] / Н. Лугова // 
Свобода. — 2009. — 17 лип. — С. 4. — (Рідний край). 
Про районний семінар-практикум працівників культури у с. Залісся Чортківського р-ну на 
тему «Взаємозв’язок закладів культури і громадськості в популяризації матеріалів про рідний 
край. Сільський зелений туризм: надання послуг гостинності», проведений на базі сільської 
бібліотеки та будинку культури. 

 

Тракало, О. Зустріч з письменником [Текст] / О. Тракало // Вільне 
життя. — 2009. — 31 лип. — С. 6. 
У літературно-мистецькій вітальні Заліщицької ЦБС відбулася зустріч із Петром 
Сорокою — письменником, літературознавцем, редактором і видавцем. 

 

Тракало, О. «Мрійні небокраї у короні слова» [Текст] / О. Тракало // 
Свобода. — 2009. — 10 лип. — С. 4. 
Директор Заліщицької  ЦБС Ольга Тракало вітає земляка Петра Дариманчука з перемогою 
у Всеукраїнському конкурсі «Коронація слова». 
 

Тракало, О. Освячені любов’ю до краю [Текст] / О. Тракало // Вільне 
життя. — 2009. — 10 лип. — С. 6. — (Репрезентації). 
На базі Ворвулинської бібліотеки-філіалу відбулося засідання творчої лабораторії 
«Бібліотека-музей» за участю бібліотечних працівників Заліщицького району. 

 

Музейна справа 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

Гаврилюк, О. Експонати з Тернопілля серед скарбів краківського музею 
[Текст] / О. Гаврилюк // Вільне життя. — 2009. — 18 верес. — С. 6. 
На виставці «Зі скарбів археологічного музею в Кракові», яку експонують в цьому музеї, 
є багато експонатів, знайдених на Тернопіллі. Розповідає завідувачка відділу давньої 
історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею О. Гаврилюк. 

 

Еднак, Н. Антон Журавель : «Мій світ — світ у фарбах і словах» [Текст] / 
Н. Єднак // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 22—28 лип. — С. 5 : фотогр. 
Творчий портрет художника Антона Журавля та його виставки в обласному краєзнавчому 
музеї. 

 

Заморська, Л. Вимір примусової праці [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 
2009. — 11 верес. — С. 21 : фотогр. 
Про фотодокументальну виставку «Тріщина через усе життя» в обласному краєзнавчому 
музеї. 
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Заморська Л. Він пломенить вогнем ідей [Текст] : у картинній галереї — 
виставка полотен Антона Журавля // 20 хв. — 2009. — 20—21 лип. — С. 14 : фотогр. 

 

Заморська, Л. Експресія від Юрія Гуменного [Текст] : у Тернополі 
миколаївський митець виставляється вперше / Л. Заморька // 20 хвилин. — 2009. — 
4 верес. — С. 21 : фотогр. 
Про виставку художника з Миколаєва Ю. Гуменного в обласному краєзнавчому музеї. 

 

Заморська, Л. Привіз десятого Марчука [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 
2009. — 26 серп. — С. 6. 
Художник І. Марчук уже вдесяте привіз у Тернопіль свої шедеври. Виставку відкрито 
в обласному краєзнавчому музеї. 

 

Карнаухов, С. В парижском Лувре готовится выставка работ львовского 
скульптора Ионна Пинзеля [Текст] : по мнению французких искусствоведов, эта 
экспозиция станет сенсацией для Европы / С.Карнаухов // Факты и комментарии. — 
2009. — 15 авг. — С. 6. 
На виставці Пінзеля у Франції будуть представлені його твори із Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею. 

 

Костюк, С. Місяць за місяцем [Текст] / С. Костюк // Вільне життя. — 2009. — 
17 лип. — С. 6. — (Вістки з краєзнавчого).  
Про заходи, проведені обласним краєзнавчим музеєм упродовж останніх місяців. 

 

Мовчан, І. Світовий геній презентував «Дорогу додому» і «Погляд 
у безмежність» [Текст] / І. Мовчан // Місто. — 2009. — 26 серп. — С. 6. 
Експозиція картин І. Марчука, приурочена 18-й річниці Незалежності України, 
відкрилась в обласному краєзнавчому музеї. 

 

Мусієнко, Н. Живопис у фарбі й слові [Текст] / Н. Мусієнко // Вільне 
життя. — 2009. — 24 лип. — С. 8. — (Виставки). 
Про відкриття в обласному краєзнавчому музеї та картинній галереї виставок творчого 
доробку тернопільського художника, поета й публіциста Антона Журавля. 

 

Попович, Ж. «Аристократ українського колориту» дружив із Шептицьким та 
Йосипом Сліпим [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2009. — 15 лип. — С. 4. 
В обласному краєзнавчому музеї експонується виставка відомого художника Михайла 
Мороза. До 105-ї річниці від дня народження. 
 

Сагаль, О. Десята іпостась одного генія [Текст] / О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. — 2009. — 2—8 верес. — С. 6 : фотогр. 
Про виставку робіт І. Марчука в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Садовська, Г. Ніде так не добре, як дома [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя. — 2009. — 28 серп. — С. 6. 
Про відкриття виставки робіт І. Марчука в обласному краєзнавчому музеї. 

 

Собуцька, В. Іван Марчук: «Я беру Всесвіт у рамки, а він виривається з них» 
[Текст] / В. Собуцька // Свобода. — 2009. — 4 верес. — С. 8. — (Ах, вернісаж…). 
Про виставку робіт І. Марчука в обласному краєзнавчому музеї. 
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Стецько, В. Аристократ українського колориту / В. Стецько // Свобода. — 
2009. — 17 лип. — С. 8 : фотогр . — (Малярство як молитва).  
До 105-ї річниці від  дня народження нашого земляка, художника Михайла Мороза 
в обласному краєзнавчому музеї розгорнуто виставку матеріалів та картин. 

 

Стецько, В. «Блиск перемоги на шаблі Виговського» [Текст] : виставка із 
такою назвою відкрилась у обласному краєзнавчому музеї / В. Стецько // Свобода. 
— 2009. — 24 лип. — С. 8 : фотогр. — (Виставки). 
 

Тернопільський обласний художній музей 
Заморська, Л. Залюблена у кам’яну історію [Текст] : у художньому музеї — 

виставка графіки Тетяни Окальської [з Борщова] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 
2009. — 6—7 лип. — С.14. 

 

Обласний етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі 
Черемшинський, О. У пам’ять про Юліуша Словацького [Текст] / 

О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Вільне життя. — 2009. — 4 верес. — С. 6. — 
(Нові експозиції). 
Про виставку «Юліуш Словацький» до 200-річчя від дня народження поета в обласному 
етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка у Велесневі. 

 

Шот, М. «Щасливий збирач повернувся додому» [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2009. — 11 лип — С. 6 : фотогр. 
Про етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі, що 
в Монастириському районі. До 40-річчя заснування музею. 

 

Інші музеї 
Гродецька, В. Зборівську битву відтворять [Текст] : історичні клуби 

з України, Польщі та Білорусі 15 серпня зійдуться на полі бою / В. Гродецька // 
Експрес. — 2009. — 30 лип. — 6 серп. — С. 11.  
До відзначення 360-ї річниці битви під Зборовом відремонтують та оновлять експозиції 
музею «Зборівська битва». 

 

Федишен, Б. «Гладущик» — у краєзнавчому музеї [Текст] / Б. Федишен // 
Вільне життя. — 2009. — 18 верес. — С. 8 : фотогр. — (Ласкаво просимо). 
Про виставку робіт учасників творчого гурту «Гладущик» у Кременецькому 
краєзнавчому музеї. 

 

Театри 
 

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

В драматичному театрі — новий директор [Текст] // Нова ера. — 2009. — 1—
7 лип. — С. 5. 
Коротке повідомлення про призначення нового директора Тернопільського  академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 
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Володимир Коваль: «Відродимо театр епохи Форгеля» [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2009. — 1—7 лип. — С.5.  
Про новопризначеного директора Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Володимира Коваля та плани колективу на майбутнє.  

 

Гой-Стром, С. Серпень душі твоєї [Текст] : народному артисту України 
В’ячеславу Хім’яку на 60-річчя / С. Гой-Стром // Вільне життя. — 2009. — 
21 серп. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї). 

 

Заморська, Л. Корифей, який живе у згадках [Текст] : портрет «шевченківця» 
Павла Загребельного описують його друзі та партнери по сцені / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2009. — 3—4 лип. — С. 15 : фотогр. 
Про актора, режисера, народного артиста України Павла Загребельного згадують його 
сучасники. До 75-річчя від дня народження. 

 

Заморська, Л. «Сезон буде цікавим» [Текст]: у драмтеатрі готують декілька 
прем’єр, шукають кошти на ремонт будівлі та проведення фестивалю «Тернопільські 
театральні вечори» / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 30 верес. — С. 5 : фотогр. 

 

Заморська, Л. Театр дивуватиме новими прем’єрами [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2009. — 20—29 верес. — С. 13. 
Прем’єрою музичної комедії «Як повернути чоловіка» відкриється 10 жовтня новий 
концертний сезон у Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Калачик, Ю. Театр  відкриє сезон прем’єрою… [Текст] / Ю. Калачик // Нова 
Тернопільська газета. — 2009. — 30 верес. — 6 жовт. — С. 6: фотогр. 
Про відкриття театрального сезону, репертуар театру та проблеми з проведенням 
фестивалю «Тернопільські театральні вечори — 2009». 

 

Касіян, В. Його життя — театр [Текст] / В.Касіян // Вільне життя. — 2009. — 
21 серп. — С. 7. — (Слово про ювіляра). 
Творчий портрет режисера Євгена Петровича Ваврика. До 60-річчя від дня народження. 

 

Климчук, Г. Чи відбудуться «Тернопільські театральні вечори» цього року? 
[Текст] / Г. Климчук // Номер один. — 2009. — 30 верес. — С.14 : фотогр. 
Про роботу театру, фінансові труднощі та відкриття нового театрального сезону. 

 

Ліберний, О. Павло Загребельний грав як дихав [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2009. — 10 лип. — С. 4.  — (Славетні імена). 
З нагоди 75-річчя від дня народження актора і режисера Тернопільського академічного 
обласного українського театру ім. Т. Г. Шевченка, народного артиста України Павла 
Загребельного в ДАТО проведено пам’ятну годину «Свіча Павла Зегребельного». 
 

Попович, Ж. В’ячеслав Хім’як: «Театр — це інший вимір, інші життєві 
парадигми» [Текст] : цьогоріч народний артист України відзначає два ювілеї — 
60 років від дня народження та 40-річчя творчої діяльності / Ж. Попович // Номер 
один. — 2009. — 16 верес. — С. 13 : фотогр. 
 

Протасевич, В. Під кожен дизайн — інша музика [Текст] : модерному стилю 
в інтер’єрі пасує клубна музика, яка має джазову основу, каже дизайнер : [інтерв’ю 



 10

з дизайнером і художником-декоратором Терноп. акад. обл. укр. драм. театру 
ім. Т. Г. Шевченка / розм. І. Погоріла // 20 хвилин. — 2009. — 27—28 лип. — С. 10. 
 

Собуцька, В. Де згода — там і свобода творчості [Текст] / В. Собуцька // 
Свобода. — 2009. — 3 лип. — С. 8. — (Під завісу сезону).  
Думки акторів з приводу призначення нового директора Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 
 

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

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Вільчинський, А. «Ляльки» пішли на канікули [Текст] / А. Вільчинський // 

Тернопільська газета. — 2009. — 5—11 серп. — С. 6 : фотогр. 
Про закриття театрального сезону, проблеми колективу, гастролі та репертуар 
Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки. 

 

Вільчинський, А. У ляльковому — закриття сезону [Текст] / А. Вільчин-
ський // Вільне життя. — 2009. — 24 лип. — С. 8. 

 

Те ж // 20 хвилин. — 2009. — 24— 25 лип.— C. 21 : фотогр. 
Виставою «Білосніжка» закінчив сезон Тернопільський академічний обласний театр 
актора і ляльки. 

 

Ноженко, І. У ляльковому — тридцятий сезон [Текст] : найменшим покажуть 
«Веселих ведмежат», а дорослим — «Ляльки-шоу» / І. Ноженко // 20 хвилин. — 
2009. — 18 верес. — С. 4 : фотогр. 
20 вересня Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки розпочинає 30-й 
театральний сезон. 

 

Олекса, В. У ляльковому — тридцятий сезон [Текст] / В. Олекса // Вільне 
життя. — 2009. — 18 верес. — С. 9 — (Завітайте!). 

 

Смільська, О. Країна, у якій живуть ляльки [Текст] / О. Смільська // Нова 
Тернопільська газета. — 2009. — 23—29 верес. — С. 14 : фотогр. 
Про роботу майстрів-лялькарів у Тернопільському академічному обласному театрі актора 
і ляльки. 

 

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

А філармонія — концертом капели бандуристів [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2009. — 30 верес. — 6 жовт. — С. 6 : фотогр. 
Директор обласної філармонії Ярослав Лемішка про відкриття нового концертного 
сезону, присвяченого 70-річчю закладу. 
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Гаврилюк, І. «Хочу бути «довготривалим» співаком» [Текст] : [інтерв’ю 
з солістом Тернопільської обласної філармонії] / розм. Л. Заморська // RIA плюс. — 
2009. — 1 лип. — С. 8 : фотогр.  

 

Гродецька, В. Філармонія на канікулах [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 
2009. — 3—4 лип. — С. 9 : фотогр. 
Про закриття концертного сезону в Тернопільській обласній філармонії. 

 

«За сезон заробили 200 тисяч…» [Текст] : диригент із Луганська Сергій 
Черняк каже, що в Тернополі не зміг себе реалізувати : [інтерв’ю з колишнім 
диригентом камерного оркестру обласної філармонії] // RIA плюс. — 2009. — 
16 верес. — С. 20 : фотогр. 

 

Заморська, Л. Ізотову нагородили [Текст] : солістку філармонії запросили 
співати у Києві / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 13—14 лип. — С. 5 : фотогр. 
Любов Ізотова  стала лауреатом академічного рейтингу «Золота Фортуна». 

 

Заморська, Л. Концертний сезон відкриє капела бандуристів [Текст] / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 21–22 верес. — С. 13. 
Ювілейний, 70-й концертний сезон Тернопільської обласної філармонії відкриє 
Національна заслужена капела бандуристів України ім. Г. Майбороди. 

 

Марцинківський, О. Олег Марцинківський: «Майже всі тернопільські 
співаки — від Сєрова до Анісімових — жили, як я. в гуртожитках. Іво Бобул 
взагалі мешкав  у гаражі» [Текст] : 2 липня керівникові легендарного 
фольклорного колективу «Медобори» Олегу Марцинківському виповнилося 
60 років : [інтерв’ю] / провів М. Маслій // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 
8—14 лип. — С. 6 : фотогр. 

 

Передавайте гроші на…сопілку [Текст] : Тернополем їздить автобус 
з «душевним» сервісом, де бізнес допомагає мистецтву, а мистецтво — бізнесу / 
С. Мичко // Україна молода. — 2009. — 14 лип. — С. 12 : фотогр. 
Колектив ансамблю народної музики «Веселі галичани» Тернопільської обласної 
філармонії має власний автобусний маршрут у Тернополі. 

 

Онуфрійчук, А. Адріана Онуфрійчук: «Справжні пісні не вмирають. Вони 
живуть і долинають з далеких небокраїв голосами тернопільських «Медоборів» 
і «ватрівчан» [Текст] : 21 липня популярна співачка зустрічає полудень віку : 
[інтерв’ю із заслуженою артисткою України, солісткою Тернопільської обласної 
філармонії] / розм. М. Маслій // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 15—
21 лип. — С. 6 : фотогр. — (До 70-річчя заснування Тернопільської обласної 
філармонії). 

 

Тернопільська філармонія: сезон відкриє капела бандуристів [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2009. — 16—21 верес. — С. 6. 
1 жовтня Тернопільська обласна філармонія відкриє ювілейний, 70-й, концертний сезон. 

 

У жовтні філармонія відкриває 70-ий сезон [Текст] // Номер один. — 2009. — 
30 верес. — С. 14.  
Про відкриття нового сезону в Тернопільській обласній філармонії, співпрацю 
з мистецькими колективами інших областей та країн у створенні спільних проектів. 
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Шот, М. На завершення сезону — запальний танок [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2009. — 3 лип. — С. 16 : фотогр. 
Тернопільська обласна філармонія завершила свій концертний сезон виступом ансамблю 
народного танцю «Надзбручанка». 

Інші концерти 
Заморська, Л. Концерт-тріумф національного духу [Текст] : у Тернополі 

виступить хор імені Григорія Верьовки / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 3—
4 серп. — С. 14 : фотогр. 

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

Чубата, Д. Барвиста музика душі [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя. — 
2009. — 25 верес. — С. 6. — (Знай наших!). 
У Тернопільському обласному державному музичному училищі ім. С. Крушельницької 
відбулась презентація збірки фортепіанних творів «Мелодії мого серця».  

 

Інші навчальні заклади 
Гайдукевич, О. Експериментові п’ятнадцять літ [Текст] : [Тернопільська 

обласна експериментальна школа мистецтв відзначила 15-річчя] / О. Гайдукевич // 
Вільне життя. — 2009. — 16 верес. — С. 7. — (Педагогічна нива). 

 

Виставки, пленери 
Дишлюк, О. Тернова доля [Текст] / О. Дишлюк // Вільне життя. — 2009. — 

14 серп. — С.6. —(Нові експозиції).  
У ДАТО відкрилася виставка, приурочена 125-й річниці від дня народження Якова 
Струхманчука. 

 

Заморська, Л. Вшановують світлу пам’ять Патріарха та Митрополита 
[Текст] : в архіві — виставка до 25-ї річниці з дня смерті Йосифа Сліпого / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 21—22 верес. — С. 13 : фотогр. 

 

Заморська, Л. «Емоційний простір» від Соломії Бутковської [Текст]: четверту 
персональну виставку гобеленів художниці до 11 жовтня можна оглянути в галереї 
НСХУ. Майстриня представила 40 робіт / Л.Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 28—
29 верес. — С. 13. 
 

Заморська, Л. Залюблена в квіти й міста [Текст]: у галереї Спілки 
художників — виставка Наталії Басараб / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 17—
18 серп. — С. 14 : фотогр.  

 

Заморська, Л. Картини, що несуть чистоту [Текст] : у приватній Артгалереї — 
живопис подружжя Варійчуків / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 18 верес. — 
С. 21 : фотогр. 

 

Заморська, Л. Модерний погляд на Закарпаття [Текст] : у картинній галереї 
виставка робіт закарпатських митців / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 
31 серп.—1 верес — С. 14 : фотогр. 
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Заморська, Л. Світ очима дизайнерів [Текст] : у  картинній  галереї — 
виставка дизайнерських робіт / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 3 лип. — 
С. 21 : фотогр. 

 

Картини 24-річного Івана Драгана продають по 370 доларів [Текст] // 
Нова Тернопільська газета. — 2009. — 2—8 верес. — С. 6 : фотогр. 
Виставку теребовлянського художника І. Драгана відкрито в арт-галереї в Тернополі. 

 

Картини з барвами літа [Текст] : в Артгалереї — виставка живопису Івана 
Драгана // 20 хвилин. — 2009. — 24—25 серп. — С.14 : фотогр.  

 

Ліберний, О. Іван Марчук: «Хочу послухати розмову колосків із вітром» 
[Текст] : в останній декаді серпня у картинній галереї відкриється виставка творів 
художника / О. Ліберний // Свобода. — 2009. — 5 серп. — С. 5. — (Болить). 

 

Мороз, В. В архіві — парад Конституцій [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. — 
2009. — 3 лип. — С. 21 : фотогр. 
Старі Конституції Австрії та Польщі, а також Конституцію Пилипа Орлика можна 
побачити на виставці в ДАТО . 

 

Федорців, Н. Наталя Басараб покаже власний світ [Текст] / Н. Федорців // 
Місто. — 2009. — 29 лип. — С. 2. 
Про нову виставку робіт самобутньої тернопільської художниці Наталі Басараб 
у картинній галереї обласної Спілки художників. 

 

Фестивалі, конкурси 
Всеукраїнський фестиваль-конкурс козацької пісні «Байда» 

«Байдикуватимемо» у серпні [Текст] // Свобода. — 2009. — 3 лип — С. 8. — 
(Незабаром).  
Про заходи, які відбудуться в Збаразькому та Зборівському районах у рамках 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу козацької пісні «Байда». 

 

Бурма, В. І встала під Зборовом слава козацька [Текст] / В. Бурма // Вільне 
життя. — 2009. — 19 серп. — С. 1,5.  
Про VIII Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда». 

 

Валах, Ю. Масштабно та феєрично святкували ювілей Зборівської битви 
[Текст] / Ю. Валах // Місто. — 2009. — 19 серп. — С. 6 : фотогр.  
Про організацію, програму проведення та підсумки святкування 360-річного ювілею 
Зборівської битви й Всеукраїнського фестивалю козацької пісні «Байда». 

 

Герасимів, З. На фестивалі козацької пісні «Байда» відтворять Зборівську 
битву та проведуть турнір богатирів [Текст] / З. Герасимів // Номер один. — 2009. — 
12 серп. — С. 5. 

 

Єднак, Н. Гран-прі «Байди» поїхало до Южноукраїнська [Текст] / Н. Єднак // 
Нова Тернопільська газета. — 2009. — 19—25 серп. — С. 6 : фотогр. 
Підсумки VIII Всеукраїнського фестивалю-конкурсу козацької пісні «Байда». 
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Калачик, Ю. На Білому Березі билися по-чорному [Текст] / Ю. Калачик // 
Нова Тернопільська газета. — 2009. — 19—25 серп. — С. 12 : фотогр.  
Нотатки про хід VIII Всеукраїнського фестивалю-конкурсу козацької пісні «Байда». 

 

Калачик, Ю. У Зборові — знову битва! 360 років опісля… [Текст] / 
Ю. Калачик // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 29 лип. — 4 серп. — С. 5. 
Про підготовку до проведення VІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу козацької пісні 
«Байда». 
 

Колінець, В. Зборівська битва за Україну ще триває [Текст] / В. Колінець // 
Свобода. — 2009. — 14 серп. — С. 4 : фотогр. — (Актуальна тема). 
З історії Зборівської битви та огляд мистецьких заходів у рамках відзначення 360-річчя 
Зборівської битви та проведення VIII Всеукраїнського фестивалю-конкурсу козацької пісні 
«Байда». 
 

Ліпінська, Н. У Зборові відтворять події 360-річної давнини [Текст] / 
Н. Ліпінська // Нова ера. — 2009. — 29 лип. — 4 серп. — С. 7 : фотогр. 
Про затвердження програми відзначення 360-ї річниці Зборівської битви та проведення 
у її рамках VІІІ фестивалю-конкурсу козацької пісні «Байда». 

 

Мороз, В. Козацький фестиваль — із силачами [Текст]: «Програму 
продумали так, що і шоу стронгменів можна побачити і битву» / В. Мороз // 20 
хвилин. — 2009. — 14—15 серп. — С.5. 

 

На «Байді» — не до байдиків [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. 
— 12—18 серп. — С. 6. 
Заходи зі святкування 360-річчя Зборівської битви та проведення VIII Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу козацької пісні «Байда». 

 

Нога, І. Битва буде в гідропарку [Текст] / І. Нога // Вільне життя. — 2009. — 
31 лип. — С. 2. 
Про заходи, передбачені у рамках відзначення 360-річчя Зборівської битви та проведення 
VIII Всеукраїнського фестивалю-конкурсу козацької пісні «Байда». 

 

Ониськів, М. 13—16 серпня: гарячий подих Зборівської битви і гомін 
козацького «Байди» [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. — 2009. — 12 серп. — 
С. 1. — (Свято на порозі). 

Про роботу, яка передувала проведенню цих двох свят та детально подано їх 
програму. 

 

Парова, Н. У Зборові гриміли гармати [Текст] / Н. Парова // Нова ера. — 
2009. — 19—25 серп. — С. 9 : фотогр. 
Святкова програма відзначення 360-річчя Зборівської битви. 

 

Пустинникова, І. У Зборові «воювали» українці, поляки, білоруси…  [Текст]  
/ І. Пустинникова // Високий замок. — 2009. — 18 серп. — С. 1,2. — (Від сивої 
давнини — до наших днів).  
Автор аналізує програму святкування 360-річчя Зборівської битви, проведення 
VIII Всеукраїнського фестивалю-конкурсу козацької пісні «Байда». 
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Тарнавська, Н. У Вишнівці «поламали» сценарій козацького свята [Текст] / 
Н. Тарнавська // 20 хвилин. — 2009. — 17—18 серп. — С. 4.  — фотогр. 
Про початок фестивалю-конкурсу козацької пісні «Байда» у Вишнівці та недоліки у його 
проведенні. 

 

Шот, М. Байда вшановує Зборівську битву [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2009. — 30 липня. — С. 16. 
Про ювілейне вшанування Зборівської битви, а також VІІІ Всеукраїнський фестиваль-
конкурс козацької пісні «Байда». 

 

Свято козацької пісні «Байда» повернеться у Вишнівець [Текст] // 
Тернопільські оголошення. — 2009. — 8 лип. — Тернопільська газета. — С. 7. 

 

Сирник, І. Є ще порох у порохівницях [Текст] / І. Сирник // Експрес. — 
2009. — 20—27 серп. —Тернопільські новини. — С. 11.  

Про Всеукраїнський фестиваль-конкурс козацької пісні «Байда», присвячений 
360-й річниці Зборівської битви. 

 

Цебрій, Є. Хор привіз на концерт чотири сотні костюмів [Текст] : у Зборові 
вперше в своїй історії хор Верьовки заспівав Божественну літургію / Є. Цебрій // 
20 хвилин. — 2009. — 19—20 серп. — С. 4: фотогр. 
Про участь хору Верьовки у святкуваннях 360-річчя Зборівської битви. 

 

Шот, М. Дорогами козацької звитяги [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2009. — 15 серп. — С. 16 : фотогр. 
Про основні заходи святкування 360-річчя Зборівської битви. 

 

Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» 
Вогонь Лемківської ватри бачив увесь світ [Текст] / В. Гродецька // Номер 

один. — 2009. — 5 серп. — С. 14.  
Про цьогорічний фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини», присвячений 
100-річчю від дня народження відомого поета, лемка Богдана-Ігоря Антонича. 

 

Гродецька, В. Лемки погуляли [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 2009. — 
4—5 серп. — Регіональні новини. — С. 10. 
Коротке повідомлення про 11-й фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини», 
що відбувся неподалік Монастириська. 

 

«Дзвони Лемківщини — 2009» [Текст] // День. — 2009. — 4 серп. — С. 2: фотогр.  
Про хід ХІ Всеукраїнського фестивалю лемків та основні заходи на ньому. 

 

Дичко, О. Вічна ватра у серці лемків [Текст] / О. Дичко  // Свобода. — 
2009. — 7 серп. — С. 1, 5 : фотогр. — (Відлуння свята). 
Огляд ХІ Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 

 

Левицька, Л. На фестиваль приїхало понад сім тисяч лемків [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2009. — 11 серп. — С. 6 : фотогр.  
Коротка інформація про хід цьогорічного фестивалю лемківської культури «Дзвони 
Лемківщини». 

 

Отаманчук, В. Лемки є. Їхній дух не зламано [Текст] / В. Отаманчук // Вільне 
життя. — 2009. — 5 серп. — С. 1—2 : фотогр. 
Про ХІ Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини», його організаторів та учасників. 
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Скликали лемків «Дзвони Лемківщини» [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2009. — 5—11 серп — С. 6: фотогр.  
Про традиційний щорічний фестиваль «Дзвони Лемківщини» за участю 15 тисяч гостей із 
сусідніх областей та із-за кордону. 

 

Ференц, В. Василь Ференц «Лемко був, лемко є, лемко далі буде» [Текст] : 
[інтерв’ю з лікарем, політиком і корінним лемком] / спілкувалася Олена Дністряна // 
Свобода. –2009. — 29 лип. — С. 3 : фотогр. 
Про фестиваль лемківської культури, історію своєї сім’ ї розповідає Василь 
Володимирович Ференц. 

 

Шот, М. «Дзвони Лемківщини» збирають закоханих у пісню [Текст] / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2009. — 11 серп. — С. 16 : фотогр. 
Про історію лемків, учасників та хід ХІ фестивалю «Дзвони Лемківщини». 

 

Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» 
ІІІ Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт 

вишиванки» [відбувся 29—30 серпня 2009 року в Тернополі] [Текст] // Свобода. — 
2009. — 26 серп. — С. 14. 

 

Тернополю вишиванка до лиця [Текст] : [про ІІІ Всеукраїнський фестиваль 
«Цвіт вишиванки»] // Свобода. — 2009. — 2 верес. — С. 16 : фотогр.  

 

Обласний фольклорно-обрядовий фестиваль «Купальські вогні — 2009» 
Гродецька, В. Шукали цвіт папороті [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 

2009. — 9—16 лип. — Тернопільські новини. — С. 11 — (Традиції).  
У селі Губин Бучацького р-ну відбувся обласний фестиваль «Купальські вогні — 2009», 
учасниками якого стали понад 7 тисяч осіб. 
 

Касіян, В. Купальське свято переросте у фестиваль [Текст] / В. Касіян // 
Вільне життя. — 2009. — 10 лип. — С. 1 — (Дійство). 
Про «Купальську феєрію» в Чагарях на Гусятинщині та її святкову програму . 

 

Красновський, О. «Приїжджатиму на Купала ще і ще» [Текст] / 
О. Красновський // 20 хвилин. — 2009. — 8 лип — С. 4.   
Щорічний фестиваль «Купальські вогні» відбувся 5 липня в с. Губині Бучацького р-ну. 

 

Нога, І. Магія купальських вогнів [Текст] / І. Нога // Вільне життя. — 2009. — 
8 лип. — С. 1, 7 : фотогр.  
Про другий обласний фольклорно-обрядовий фестиваль «Купальські вогні» у Губині 
Бучацького р-ну. 

 

Ой, на Івана. Ой, на Купала… [Текст] : обласний фольклорно-обрядовий 
фестиваль «Купальські вогні» відбувся на Бучаччині // Свобода. — 2009. — 
10 лип. — С. 2 : фотогр. — (Свята і обряди). 

 

Регіональний фестиваль-конкурс «Дзвони Лисоні» 
«Дзвони Лисоні» — у Бережанах [Текст] // 20 хвилин. — 2009. — 21—

22 серп. — С. 1.  
Програма проведення фестивалю-конкурсу стрілецької та повстанської пісні «Дзвони 
Лисоні». 
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Шот, М. Дзвони Лисоні [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2009. —  
23 лип. — С. 16 : фотогр. 
Про підготовку, учасників та основні заходи ІV регіонального фестивалю-конкурсу 
«Дзвони Лисоні» на Бережанщині. 

 

Фольклорно-мистецьке свято «В Борщівському краї цвітуть вишиванки» 
Брик, Т. Край вишиванок і борщів [Текст] / Т. Брик // Свобода. — 2009. — 

16 верес. — С. 12. — (Гуляй, душа!) 
Про цьогорічне фольклорно-мистецьке свято «В Борщівському краї цвітуть вишиванки» 
та фестиваль «Борщ’ їв» у м. Борщеві. 

 

Лазука, Л. А ти борщ їв? [Текст] : 600 літрів борщу з’ їли менш як за дві 
години на фестивалі «Борщ’ їв» / Л. Лазука // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 
16—22 верес. — С. 5. 
Про фольклорно-мистецьке свято «В Борщівському краї цвітуть вишиванки» та 
фестиваль «Борщ’ їв». 

 

Мадзій, І. Вишиванки, цвітуть вишиванки [Текст] : [ІІІ фольклорно-
мистецьке свято «В Борщівському краї цвітуть вишиванки»] / І. Мадзій // Вільне 
життя. — 2009. — 16 верес. — С. 1, 6. — (Фестивалі). 

 

Інші фестивалі та конкурси 
Бачинський, Я. Лунала дзвінка пісня над селом [Текст] / Я. Бачинський // 

Свобода. — 2009. — 22 лип. — С. 12 : фотогр. — (Літо фестивальне). 
Про обласний фестиваль фольклорно-етнографічних колективів «Етноліто — 2009» 
у Великих Гаях Тернопільського району. 
 

Голояд, І. У фотографіях оцінили їхню нетрадиційність [Текст] / І. Голояд // 
20 хвилин. — 2009. — 8 лип. — С. 6. 
Про 2-й міський фотоконкурс «Краєвиди Тернополя». 
 

Золотнюк, А. Букви різьбили, ляльки мотали, глечики ліпили: так пройшло 
в Тернополі свято народних ремесел та фольклору для наших журналістів [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя. — 2009. — 4 верес. — С. 8 : фотогр. — (Як Тернопіль 
святкував). 
Про обласне свято народних ремесел та фольклору «Тернопільські обереги». 
 

Костишин, Л. Як забавлялося княже місто [Текст] / Л. Костишин, В. Бурма // 
Вільне життя. — 2009. — 8 лип. — С. 6 : фотогр.  
Про регіональний фестиваль «Княжі забави» у Теребовлі. 
 

Синенька, Б. Самобутність тернопільських оберегів [Текст] / Б. Синенька // 
Свобода. — 2009. — 26 серп. — С. 8. 
Про цьогорічне обласне свято народних ремесел, фольклору та хореографії 
«Тернопільські обереги». 
 

Стрільчук, С.  Робив фотокліп — зробив перемогу [Текст] / С. Стрільчук // 
Вільне життя. — 2009. — 8 лип. — С. 9 : фотогр. 
Переможцем ІІ міського фотоконкурсу «Краєвиди Тернополя» став поет Сергій Сірий. 
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Аматорські, мистецькі колективи та творчі об’єднання 
Тернопільщини 

Муніципальний Галицький камерний оркестр 
Феленчак, В. Василь Феленчак: «Музика – це сутність мого життя» [Текст] : 

[роздуми маестро] / зап. О. Лайко // Місто. — 2009. — 30 верес. — С. 7: фотогр. 
 

Народна хорова капела «Зоринка» 
Гривас, С. «Зоринка» шукає вихованців [Текст] / С. Гривас // 20 хвилин. — 

2009. — 2—3 верес. — С. 6.  
Дитяча хорова школа «Зоринка» проводить додатковий набір учнів. 

 

Заморська, Л. Діти знайомилися із «Зоринкою» [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2009. — 31 серп.—1 верес. — С. 5. 
День відкритих дверей пройшов у дитячій хоровій школі «Зоринка». 

 

Інші колективи 
Брега, Г. «Проліску – 10!» [Текст] / Г. Брега // Свобода. — 2009. — 12 серп. 

— С. 12. — фотогр. — (Таланти твої, Тернопілля). 
Про 10-літній ювілей танцювального колективу «Пролісок» із села Котюжини 
Збаразького району. 

 

Гордість села [Текст] / підгот. У. Коропецька, Б. Мельничук // Тернопіль. — 
2009. — № 2 (39). — С. 145 : фотогр.  
Про книгу відомого краєзнавця Б. Савака «Денисівський духовий оркестр». 

 

Новіцька, К. А «Мальви» квітують ось вже 30 літ [Текст] / К. Новіцька // 
Свобода. — 2009. — 11 верес. — С. 8. — (Коли танцює душа). 
До 30-річного ювілею танцювального ансамблю «Мальви» в Тернополі. 

 

Сагаль, О. Танці з зірками і без [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська 
газета. — 2009. — 30 верес. — 6 жовт. — С. 7: фотогр. 
Про клуб спортивного танцю «Мальви». До 30-річчя з часу заснування. 

 

Синенька, Б. Серпневий ужинок ланівчан [Текст] / Б. Синенька // Свобода. — 
2009. — 4 верес. — С. 8. — («Тернопільські обереги»). 
Про народний аматорський обрядово-фольклорний колектив Лановецького РБК. 

 

Смільська, О. У День Незалежності оркестр з Юськівців грав на Говерлі! 
[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 2—8 верес. — С. 3. 
До 25-річчя створення духового оркестру с. Юськівців Лановецького району. 

 

Танцюристи з Тернополя здобули перемогу [Текст] : колектив студії 
«Т.А.Н.Г.о.» посів перше місце на міжнародному фестивалі [дитячої та юнацької 
творчості «Усі ми діти твої, Україно»] [Текст] // 20 хвилин. — 2009. — 31 серп.—
1 верес. — С. 6. 

 

Хору з Кременця аплодували у польському «Версалі» [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2009. — 9—15 верес. — С. 6. 
Про виступи народного молодіжного камерного хору ім. Ю. Словацького із Кременця 
у м. Ланцуг (Польща). 
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Шкляренко, О. Море, сонце і пісня [Текст] : ансамбль «Веселі гудаки» 
з Бучача став лауреатом міжнародного фестивалю «Усі ми діти твої, Україно» / 
О. Шкляренко // Вільне життя. — 2009. — 21 серп. — С. 8. — (Знай наших).  

 

Шот, М. Задушевні пісні «Більчанок» [Текст] : [аматорський квартет із 
с. Більче-Золотого Борщівського району] / М. Шот // Вільне життя. — 2009. — 
4 верес. — С. 6 : фотогр. 

 

Шот, М. «Золота липа» співає стрілецьких пісень [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2009. — 20 серп. — С. 9 : фотогр.  
У Бережанському районі створено ансамбль, де співають лише завідувачі народних домів 
і директори будинків культури. Колектив назвали «Золота Липа». 

 

Персоналії 
Басараб, Н. «Намалювавши щось, йду до людей» [Текст]: тернопільська 

художниця Наталія Басараб взялася за виготовлення ляльок місцевих артистів: 
[інтерв’ю] / розмовляла Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 14—15 серп. — С. 15 : 
фотогр. 

 

Бенч, М. «Коли наводиш фотокамеру, людина наче одягає маску…» [Текст] : 
Михайло Бенч «ловив» найпопулярніші події з життя церкви : [інтерв’ю з терно-
пільським фотохудожником] / М. Бенч // Урядовий кур’єр. — 2009. — 26 серп. — С. 8. 

 

Вановська, Н. Римські студії, тернопільські канікули: хоростківчанка Надія 
Гришневська здобуває музичну освіту в Італії [Текст] / Н. Вановська // Вільне 
життя. — 2009. — 25 верес. — С. 8: фотогр. — (Гостя сторінки). 

 

Вановська, Н. Під небом Парижа… [Текст] : наша землячка Ірина Чорній 
повернулася з гастролей Європою / Н. Вановська // Вільне життя. — 2009. — 
7 серп. — С. 8 : фотогр.  
Про співачку І. Чорній з Тернополя. 

 

«Глина несе дуже позитивну енергетику» [Текст] : саме кераміка дає можли-
вість найповніше втілити художню фантазію, вважає Наталя Бурикова : [інтерв’ю 
з мисткинею] / розм. І. Погоріла // 20 хвилин. — 2009. — 14—15 верес. — С. 9. 

 

Гриб, А. Кременецький колорит [Текст] / А. Гриб // Вільне життя. — 
2009. — 24 лип. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї). 
Про патріарха — подвижника мистецького руху, кременчанина Ніла Зварунчика. До 
65-річчя від дня народження. 
 

Гродецька, В. Вишиванка для Міли Йовович [Текст] / В. Гродецька // 
Експрес. — 2009. — 23—30 лип. — С. 12 : фотогр. 
Про члена Національної спілки майстрів народного мистецтва Надію Семців із 
Теребовлі — знану вишивальницю, роботи якої є у фондах багатьох музеїв України, 
керівників держави тощо. 

 

Ділай, М. «Люблю речі, до яких треба тягнутися» [Текст] : Марія Ділай 
мріє малювати президентів і влаштовувати спільну виставку з Іваном Марчуком 
: [інтерв’ю] / спілкувалися Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 3—4 серп. — 
С. 10 : фотогр.  



 20 

Дікальчук, Б. Тернопільський художник повернувся з Москви [Текст] / 
Б. Дікальчук // 20 хвилин. — 2009. — 3—4 серп. — С. 6.  
Про дві персональні виставки фотохудожника В. Костюкова у Москві. 

 

Драган, І. «Муза приходить до того, хто працює» [Текст] : аби бути цікавим, 
треба постійно змінюватися, переконаний молодий художник Іван Драган : 
[інтерв’ю] / розмовляла Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 28—29 серп. — С. 19 : 
фотогр.  

 

Заморська, Л. Вікторія знову перемогла [на Міжнародному фестивалі-
конкурсі сучасної пісні і танцю «Кришталева грона — 2009» у Виноградові 
Закарпатської області] [Текст] : 10-річна тернопільська співачка Вікторія Соко-
ловська має три премії за літо // 20 хвилин. — 2009. — 7—8 верес. — С. 6 : фотогр. 

 

Заморська, Л. Вирощує квіти, щоб потім їх намалювати [Текст] : Для 
тернопільської художниці Людмили Варійчук власний садок є живою картиною, яку 
вона створює власноруч. Жінка мріє скомпонувати у ньому рослини з кольором 
квітів і розміром листків / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 25 верес. — С. 19: 
фотогр. 

 

Заморська, Л. Марія Ділай мріє малювати президентів [Текст] / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 29—30 лип. — С. 4 : фотогр. 

 

Заморська, Л. Художник – народжений із пісні [Текст] : Антон Журавель, 
попри всі випробування долі, вижив і розкрив усі свої таланти / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2009. — 21 серп. — С. 10 : фотогр.  
Творчий портрет художника, поета, публіциста і співака Антона Журавля. 

 

Ільницька, О. Заклав автомобіль, щоб видати альбом [Текст] : художник 
Євген Удін 30 років працював над створенням видань про Юліуша Словацького / 
О. Ільницька // 20 хвилин. — 2009. — 4 верес. — С. 19 : фотогр. 

 

Ільницька, О. На конкурс зібралися в останній момент [Текст] / О. Ільницька 
// 20 хвилин. — 2009. — 3—4 серп. — С. 4 : фотогр. 
Про тернополянку Вікторію Соколовську, яка виборола першу премію на 
Всеукраїнському фестивальному конкурсі молодих виконавців сучасної пісні 
«Володимир-2009». 

 

Ільницька, О. «Якщо треба, то і блоху підкую» [Текст] : тернополянин 
Дмитро Іконяк колекціонує статуетки, виробляє макети кораблів і дряпанки / 
О. Ільницька // 20 хвилин. — 2009. — 14—15 серп. — С. 18 : фотогр.  

Більше шістдесяти фігур, вироблених із дерева і кістки, є в особистій колекції 
тернополянина Дмитра Іконяка. 

 

Її картини — тисячі крапок [Текст] : художниця з Борщева Тетяна Окальска 
малює «живі» фортеці і вишиває ікони : [інтерв’ю з мисткинею] // RIA плюс. — 
2009. — 23 верес. — С. 20 : фотогр. 

 

Ліпінська, Н. Графічний світ Юлі Версти [Текст] / Н. Ліпінська // Нова ера. — 
2009. — 1—7 лип. — С. 8 : фотогр. 
Про 20-річну тернопільську художницю-дизайнера Юлію Версту. 
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«Наші картини — то недосконала копія Божого творіння» [Текст] : подружжя 
тернопільських художників Ваврійчуків доповнюють одне одного і в житті, 
і в творчості : [інтерв’ю з митцями] / розм. Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 
11 верес. — С. 18 : фотогр. 

 

Омельчук, А. Коли мистецтво творять твої руки [Текст] / А. Омельчук // 
Свобода. — 2009. — 30 верес. — С. 5 : фотогр. 
Про майстриню-вишивальницю Л. Грицаюк. 

 

Сагаль, О. Симфонія про щасливу сім’ю [Текст] / О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. — 2009. — 22—28 лип. — С. 6 : фотогр. 
Про мистецьке подружжя Надії та Володимира Семчишиних у Тернополі. 

 

Сагаль, О. Віктор Лупійчук: «Коли дивлюсь по телевізору виступи відомих 
політиків, бачу в них у кабінетах свої роботи…» [Текст] / О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. — 2009. — 19—25 серп. — С. 6 : фотогр.  
Творчий портрет тернопільського скульптора Віктора Лупійчука. 

 

Сагаль, О. Іконописець Василь Бронецький: «Художник – «пензель» у руках 
Господніх» [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 12—
18 серп. — С. 6 : фотогр. 
Про тернопільського художника та різьбяра Василя Бронецького. 

 

Садикхожаєва, В. Валентина Садикхожаєва : «В усіх нас у душі живе дитина, 
але інколи ми стаємо настільки стаємо дорослими, що аж страшно робиться [Текст] : 
інтерв’ю з художницею, авторкою понад тисячі робіт] / розмовляла К. Новіцька // 
Свобода. — 2009. — 24 лип. — С. 8. — (Мистецькі посиденьки). 

 

Смільська, О. Унікальні мотанки [Текст] : ляльки Ірини Вербіцької із 
Чорткова прикрашають навіть міністерську квартиру / О. Смільська // Нова 
Тернопільська газета. — 2009. — 12—18 серп. — С. 11.  

 

«Стандартні» обличчя — нецікаві» [Текст] : найлегше малювати шаржі на 
тих людей, які мають почуття гумору і не бояться посміятися з себе, каже 
тернопільський художник Микола Дмітрух : [інтерв’ю] // RIA плюс. — 2009. — 
9 верес. — С. 20 : фотогр. 

 

Тернопільського карикатуриста відзначили в Португалії [Текст] : спеціально 
для карикатуриста Миколи Дмітруха «World Press Cartoon» виготовила авторські 
олівці // Номер один. — 2009. — 16 верес. — С. 3. 

 

Удін, Є. «Казковий» художник з пензлем замість чарівної палички [Текст] : 
інтерв’ю з заслуженим художником України / Є. Удін ; розмовляла М. Бобрівець // 
Вільне життя. — 2009. — 24 лип. — С. 5 : фотогр. 
 

Цебрій, Є. Тернополянка — на гала-концерті «Червоної рути» [Текст] : 
Оксані Корзун зателефонували та повідомили про перемогу у конкурсі / Є. Цебрій // 
20 хвилин. — 2009. — 18—19 верес. — С. 1, 3. 
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Шамлі, М. «Ентузіазму зараз менше…» [Текст] : народні пісні не варто 
боятись осучаснювати, вважає композитор Микола Шамлі : [інтерв’ю] / розмовляла 
І. Погоріла // 20 хвилин. — 2009. — 24—25 серп. — С. 8.  
 

Інше 
Андрушків, П. Вам, 600-літні Стрілківці, осанну ми складаєм [Текст] / 

П. Андрушків // Свобода. — 2009. — 30 верес. — С. 6: фотогр. 
Про ювілейні урочистості та святковий концерт з нагоди 600-літнього ювілею села 
Стрілківці на Борщівщині. 

 

Брик, Т. Купало був би задоволений [Текст]  / Т. Брик // Свобода. — 2009. — 
8 лип. — С. 1, 12. — (Крізь вогонь і воду).  
Про святкування Івана Купала в Підгородньому. 

 

Брик, Т. Тернопілля, яке ми втрачаємо [Текст] / Т. Брик // Свобода. — 
2009. — 30 верес. — С. 16 : фотогр. 
Про пам’ятку архітектури: замок Бадені у Коропці, бездіяльність місцевої влади щодо 
його збереження та використання. 

 

Дерех, В. Арт-картини виставили у палаці [Текст] : три дні на стінах 
вишнівецького замку висіли картини молодих митців / В. Дерех // 20 хвилин. — 
2009. — 7—8 серп. — С. 4 : фотогр.  
Про реалізацію проекту молодих тернопільських художників, музикантів «Мистецькі 
студії у Вишнівецькому замку». 

 

Дичко, О. Доброводи святкують [Текст] / О. Дичко // Свобода. — 2009. — 
14 серп. — С. 5 : фотогр. 
Про урочини та святковий концерт з нагоди 537-річчя с. Доброводи. 

 

Савак, Б. Художник без фортуни [Текст] : (до 125-річчя від дня народження 
Якова Струхманчука) / Б. Савак // Вільне життя. — 2009. — 14 серп. — С. 6 : фотогр.  
Про урочини та відкриття пам’ятника видатному українському художнику, публіцисту, 
культурно-громадському діячу Якову Михайловичу Струхманчуку в селі Росохуватці 
Козівського району. 

 

Сурм’як, О. Мистецтво повертають у храми? [Текст] : сьогодні древній Бучач 
повільними кроками, але все-таки повертає собі славу унікального міста-музею / 
О. Сум’як // 20 хвилин. — 2009. — 25 верес. — С. 14. 

 

Федорців, Н. Кому на руку руйнація палацу? [Текст] / Н. Федорців // Місто. 
— 2009. — 30 верес. — С. 1. 
Про унікальну архітектурну пам’ятку палац графа Бадені, що в Коропці на 
Монастирищині, яка потребує негайної реставрації. 

 

Шот, М. Пам’ятати, відродити, зберегти [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2009. — 12 серп. — С. 19 : фотогр.  
Про пам’ятники історії й монументального мистецтва та проблеми у пам’ятнико-
охоронній сфері на Тернопільщині. 

 

Шот, М. Двохсотий вересень поета у Кременці [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2009. — 10 верес. — С. 10 : фотогр. 
Про ювілейні заходи до 200-річчя від дня народження Юліуша Словацького у Кременці. 
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Спорудження пам’ятника Соломії Крушельницькій у Тернополі 
Гнатюк, В. В обласному центрі з’явиться ще один пам’ятник [Текст] / 

В. Гнатюк // Місто. — 2009. — 16 верес. — С. 2. 
У Тернополі на бульварі Тараса Шевченка почалися роботи зі спорудження пам’ятника 
С. Крушельницькій. 
 

Голинюк-Копистинська, І. Заклали фундамент Крушельницькій [Текст] : 
відкриття пам’ятника співачці планують на 16 листопада / І. Голинюк-
Копистинська // 20 хвилин. — 2009. — 21—22 верес. — С. 3. 

 

Крушельницьку вшанують восени [Текст] // Україна молода. — 2009. — 
28 лип. — С. 3. — (Новини плюс). 
Пам’ятник видатній українській оперній співачці відкриють у Тернополі в листопаді цього 
року. 

 

Соломія  Крушельницька обійдеться в півмільйона [Текст]  // Тернопільські 
оголошення. — 2009. — 8 лип. —Тернопільська газета — С. 7.  
Про спорудження пам’ятника Соломії Крушельницькій у Тернополі. 

 

Янович, А. З пам’ятником Крушельницької не поспішають [Текст] / 
А. Янович, Г. Мілян // Тернопільські оголошення. — 2009. — 16 верес. — 
Тернопільська газета. – С. 6. 
Про ситуацію із встановленням пам’ятника С. Крушельницькій у Тернополі. 
 

У Тернополі постане пам’ятник Крушельницькій [Текст] // Високий 
замок. — 2009. — 27 лип. — С. 1. 

 

Святкування Дня Незалежності України в Тернополі 
День незалежності — з борщем! [Текст] : у понеділок, 24 серпня, у парку 

ім. Т. Г. Шевченка відбуватимуться масові святкування Дня незалежності України // 
Нова Тернопільська газета. — 2009. — 19—25 серп. — С. 6. 
Програма святкування Дня незалежності України. 

 

Заморська, Л. День незалежності по-тернопільськи [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2009. — 21—22 серп. — С. 21 : фотогр. 
Про святкування Дня незалежності у Тернополі. 

 

 Калина, М. Спочатку борщ, а потім — танці [Текст] / М. Калина // Вільне 
життя. — 2009. — 21 серп. — С. 1. — (Запрошуємо). 
Про фестиваль «Тернопільський борщ — 2009» та святкові заходи до відзначення Дня 
незалежності України. 

 

Салко, М. Святкуємо разом! [Текст] / М. Салко // Вільне життя. — 2009. — 
21 серп. — С. 1. 
Заходи зі святкування 18-ої річниці Незалежності України в Тернополі. 

 

Святкування Дня міста у Тернополі 
Гродецька, В. Зберуться лицарі й … десятий Марчук [Текст] / В. Гродецька // 

Експрес. — 2009. — 30 лип.—6 серп. — С. 12. — (День міста). 
У День Тернополя, який святкуватимуть 28 серпня, заплановані цікаві заходи 
в Тернопільському замку. 
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Ільницька, О. День міста був без бійок, але з піаром [Текст] : показати вироби, 
виготовлені власними руками, приїхали майстри з багатьох куточків України / 
О. Ільницька // 20 хвилин. — 2009. — 2—3 верес. — С. 4 : фотогр. 

 

Свято, якого не буває забагато! [Текст] : як Тернопіль День міста відзначав // 
Нова Тернопільська газета. — 2009. — 2—8 верес. — С. 12 : фотогр.  

 

Шот, М. Буде свято Тернопільського замку [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2009. — 14 серп. — С. 24. 
Уперше в Тернополі проведуть свято замку. Воно відбудеться 28 серпня на храмовий 
празник і День міста. 
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