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Загальні питання культури 
Зорепад нагород [Текст] : до 70-річчя області // Вільне життя. — 

2009. — 18 груд. — С. 2. — (Вітаємо). 
Про відзначення 70-річчя області та нагородження наших краян  державними 
нагородами, зокрема у культурно-мистецькій галузі. 

 

Новосядлий, Б. Потужні відзнаки, медичне новосілля і «Осанна 
Україні» [Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2009. — 16 груд. — 
С. 3. — (Робоча поїздка голови держави на Тернопільщину). 
Президент України Віктор Ющенко переглянув творчий звіт майстрів мистецтв та 
аматорських художніх колективів області. 

 

Нагороди не забарились… [Текст]  // Вільне життя. — 2009. — 
18 груд. — С. 5. — (Тільки факти). 
Подано перелік осіб, відзначених державними нагородами за вагомий внесок 
у збагачення національної  культури та активну участь у проведенні Фестивалю 
мистецтв України. 

* * * 
Василечко, М. Нові лауреати [Текст] : [Всеукраїнської літературно-

мистецької та громадсько-політичної премії ім. Братів Богдана та Левка 
Лепких ] / М. Василечко // Вільне життя. — 2009. — 4 груд. — С. 1. 

 

Захарчук, Д. Відзначено премією імені братів Лепких [Текст] / 
Д. Захарчук // Тернопіль вечірній. — 2009. — 9 груд. — С. 3. 
Про лауреатів найпрестижної відзнаки краю. 

 

Крочак, І. «Відмінно» для лауреатів  [Текст] / І.Крочак // Нова 
Тернопільська газета. — 2009. — 9-15 груд. — С. 7. 
Про урочисте нагородження лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької 
премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких. 

 

Ліберний, О. Премія братів Лепких – українським достойникам 
[Текст] / О. Ліберний // Свобода. - 2009. — 9 груд. — С. 8. – (Лауреати).  
Про урочистості з нагоди вручення Всеукраїнської премії ім. Братів Лепких 
у ВПЧ-4 ім. М.Паращука (м. Тернопіль). 

 

Чіпак, І. Лауреатами премії імені братів Лепких стало троє 
тернополян [Текст] / І. Чіпак // Місто. — 2009. — 9 груд. — С. 6 : фотогр.  

 

Шот, М. Нові лауреати премії братів Лепких [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2009. — 10 груд. — С 5: фотогр.  

* * * 
Густенко, О. Музи знімають маски. Грипозні. [Текст] / О. Густенко 

// Номер один. — 2009. — 25 листоп. — С. 23 : фотогр. 
Про заходи в обласних закладах культури після карантину. 
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Калачик, Ю. Культура на карантині [Текст] / Ю. Калачик // Нова 
Тернопільська газета. — 2009. — 4—10 листоп. — С. 5. 
Про перенесення заходів у закладах культури обласного центру. 

 

Мовчан. У. Працівники культури стверджують, що не мають 
захисту від профспілки [Текст] / У. Мовчан // Місто. — 2009. — 
25 листоп. — С. 2 : фотогр. 

 

Франків, М.  Тернопільщина – край багатої історії та неповторної 
культурної спадщини [Текст] / М. Франків // Свобода. — 2009. — 
9 жовт. — С. 5. — (Фестиваль мистецтв України на Тернопільщині). 
Заступник начальника управління культури ОДА Михайло Франків про культурно-
мистецькі заходи в області. 
 

Бібліотечна справа 
І чужому навчайся [Текст] // Вільне життя. — 2009. — 2 жовт. — С. 3. 

Основні показники роботи бібліотек Тернопільської області за 2008 рік. 
 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
Вановська, Н. Про НАТО і про міфи [Текст] / Н. Вановська // 

Вільне життя. — 2009. — 7 жовт. — С. 3. — (Що? Де? Коли?). 
Чергове засідання Тернопільського прес-клубу реформ відбулося в Центрі європей-
ської інформації ТОУНБ. Воно присвячувалось темі вступу України до НАТО. 

 

Віренко, Н. Тернопільський  Центр європейської інформації: що 
зроблено [Текст] / Н. Віренко // Тернопіль вечірній. — 2009. — 
11 листоп. — С. 15. 
Звіт про роботу Центру європейської інформації, який був створений рік тому 
в ТОУНБ. 

 

Вітенко, В. Вдячні меценату Матієшину [Текст] / В. Вітенко // 
Вільне життя. — 2009. — 9 жовт. — С. 6. — (Благодійність). 
Подяка директора ТОУНБ В. Вітенка Всеукраїнському благодійному фонду 
«Україна — свята родина» та його президенту І. С. Матієшину за благодійну 
фінансову допомогу. 

 

Герман, Л. Дарунок від мецената [Текст] / Л. Герман // Вільне 
життя. — 2009. — 27 листоп. — С. 6. 
У відділі міського абонемента Тернопільської ОУНБ відкрито книжкову виставку 
нових україномовних видань, що  надійшли за сприяння  Всеукраїнського 
благодійного фонду «Україна — Свята родина» та його президента Івана 
Матієшина, уродженця нашого краю. 

 

Гуменна, М. Берегиня сучасного історичного роману [Текст] / 
М. Гуменна // Вільне життя. — 2009. — 4 груд. — С. 5. — (Коротко). 
У відділі міського абонемента ТОУНБ функціонує книжкова виставка «Берегиня 
сучасного історичного роману», присвячена 75-й річниці від дня народження Раїси 
Іванченко, української письменниці, кандидата історичних наук. 
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День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : вересень 2009 / 
підгот.: Є. Безкоровайний, Т. Дігай, Б. Мельничук // Літературний 
Тернопіль. — 2009. — № 4. — С. 148. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Із змісту: 3 вересня у [Тернопільській ОУНБ] 
репрезентували бібліографічний покажчик «Юліуш Словацький 
(04.09.1809—03.04.1849). 

 

Друневич, М. До портрета Івана Світличного [Текст] / М. Друневич 
// Вільне життя. — 2009. — 30 жовт. — С. 6. — (Репрезентації). 
Про презентацію монографії к. ф. н., доцента кафедри історії української 
літератури ТНПУ ім. В. Гнатюка І. Добрянської «Творчість Івана Світличного 
в українській літературі кінця 50-х—70-х років ХХ століття». 

 

Заморська, Л. Презентували CD-диск про українські ікони [Текст] / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 5—6 жовт. — С. 13 : фотогр. 
CD-диск «Українські ікони в просторі і часі» презентували у відділі мистецтв 
Тернопільської ОУНБ. 
 

Захарчук, Д. Фільми показують безкоштовно [Текст] / Д. Захарчук // 
20 хвилин. — 2009. — 26-27 жовт. — С. 3. 
Прем’єрний показ стрічки відомого режисера і журналіста Ігоря Чайки «Геній 
міста» відбувся у Центрі європейської інформації, що діє в Тернопільській ОУНБ. 
 

Колевінська, Т. Розсекречена пам’ять [Текст] / Т. Колевінська // 
Вільне життя. — 2009. — 2 жовт. — С. 6. — (Коротко). 
Про історичні читання, присвячені пам’яті жертв Голодомору 1932—1933 років 
в Україні, у Тернопільській ОУНБ. 

 

Колесник, Н. Як вберегтися від недобросовісних посередників? [Текст] / 
Н. Колесник // Нова ера. — 2009. — 21—27 жовт. — С. 6 : фотогр. 
Про чергове засідання у Центрі європейської інформації в Тернопільській ОУНБ. 

 

Лешньовська, М. Написала про Світличного  [Текст] / 
М. Лешньовська // 20 хвилин. — 2009. — 26—27 жовт. — С. 2. 
Про презентацію монографії Ірини Добрянської «Творчість Івана Світличного 
в українській літературі кінця 50-70-х років ХХ століття» в ТОУНБ. 

 

Отаманчук, В. Полонені магією слова [Текст] : з 17 по 30 вересня 
в обласній універсальній науковій бібліотеці тривала декада відкритих 
дверей / В. Отаманчук // Вільне життя. — 2009. — 2 жовт. — С. 6. — 
(Зустрічі). 
Про вечір-зустріч із журналістами «Вільного життя» в Тернопільській ОУНБ. 

 

Романюк, В. На сільську тематику [Текст] / В. Романюк // 
Подільське слово. — 2009. — 2 жовт. — С. 5. — (До джерел). 
Про відділ обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської 
ОУНБ. 
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Будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
Девліш, В. Пристрасті навколо 28-ої [Текст] / В. Девліш // Вільне 

життя. — 2009. — 27 листоп. — С. 3. 
Згадується довгобуд нового приміщення  Тернопільської ОУНБ. 

 

На сесію облради — 40 питань [Текст] // RIA плюс. — 2009. — 
11 листоп. — С. 1 : фотогр. 
На розгляд сесії депутати винесуть 40 питань, серед яких — проект рішення, що 
стосується добудови обласної бібліотеки. 

 

Новак, Н. Кайда мільйони відстояв [Текст] : обладміністрація 
запропонувала перерозподілити кошти, які облрада виділила на інші 
потреби. Цим чиновники порушили Бюджетний кодекс, кажуть 
депутати / Н. Новак // 20 хвилин. — 2009. — 11 груд. — С. 5. 
Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 

Новак, Н. Медицині — мільйон, на криївку — 60 тисяч [Текст] / 
Н. Новак // RІA плюс. — 2009. — 30 груд. — С. 2. 
Облдержадміністрація виділить 120 тис. грн. на коригування проектно-
кошторисної документації нового приміщення Тернопільської ОУНБ, внісши зміни 
до обласного бюджету-2009. 

 

Новак, Н. Тернопілля просить в уряду 5 мільярдів [Текст] : завдяки 
угоді розраховують відремонтувати об’ їзні, добудувати школи, лікарні, 
обласні архів і бібліотеку / Н. Новак // RIA плюс. — 2009. — 
25 листоп. — С. 2. 
Укладання угоди з Кабміном щодо регіонального розвитку Тернопілля ініціювали 
депутати облради. 

 

Новосядлий, Б. Почути голос кожного [Текст] : намагаються 
депутати обласної ради, хоч вдається їм це не завжди / Б. Новосядлий // 
Свобода. — 2009. — 25 листоп. — С. 4. — (Із сесії обласної ради). 
Згадується довгобуд нового приміщення Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки. 

 

Олексій Кайда: «Я вірю в ідею великої української нації» [Текст] : 
[інтерв’ю з головою Тернопільської обласної ради] / розмову вела 
Г. Садовська // Вільне життя. — 2009. — 25 листоп. — С. 1, 4 : фотогр. 
Згадується проблема добудови нового приміщення ТОУНБ. 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Визначили особливі книги [Текст] // 20 хвилин. — 2009. — 9—

10 жовт. — С. 4. 
Найменшу, найбільшу та найважчу книгу визначали в обласній бібліотеці для 
молоді. 
 

Гривас, С. Читачі та поціновувачі мистецтва — уже в бібліотеці для 
молоді [Текст] : карантин лише на короткий час розігнав читачів, 
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розповідають бібліотекарі. Зали пустували тільки тиждень. А далі — 
люди повернулися за книгами / С. Гривас // 20 хвилин. — 2009. — 
20 листоп. — С. 4. 
Про роботу Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. 
 

Гук, Л. Таємниця книг-мініатюр [Текст] / Л. Гук // Вільне життя. — 
2009. — 23 жовт. — С. 5. — (Обов’язково подивіться). 
Про виставку-колекцію книг-мініатюр тернопільського літератора, книголюба 
Іларіона Пилипця в обласній бібліотеці для молоді. 
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : вересень 2009 / 
підгот.: Є. Безкоровайний, Т. Дігай, Б. Мельничук // Літературний 
Тернопіль. — 2009. — № 4. — С. 148. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Із змісту: 8 вересня у Тернопільській обласній 
бібліотеці для молоді відбувся вечір-портрет «Дерево життя Остапа 
Пасіки», присвячений 80-річчю від дня народження різьбяра. 
 

Ільницька, О. Міні-книги від колекціонера [Текст] / О. Ільницька // 
20 хвилин. — 2009. — 7 жовт. — С. 5: фотогр. 
Виставку мініатюрних книг із приватної колекції тернополянина І. Пилипця можна 
оглянути у відділі абонемента Тернопільської ОБМ. 
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Бобрівець, М. Життя книги [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 

життя. — 2009. — 18 груд. — С. 8. — (Зустріч-свято). 
Про традиційний щорічний семінар для завідувачів районних дитячих бібліотек на 
базі Тернопільської ОБД. 

 

Томків, Л. Роздуми щодо кризи дитячого читання [Текст] / 
Л. Томків // Бібліотечний форум України. — 2009. —  № 4. — С. 24—26. 
Про завдання дитячих бібліотек щодо пропаганди читання. 

 

Федчина, Л. «Разом проти СНІДу» [Текст] / Л. Федчина // Вільне 
життя. — 2009. — 4 груд. — С. 5. — (Що у вас?). 
Працівники обласної бібліотеки для дітей спільно з обласними організацією 
Товариства Червоного Хреста і Центром здоров’я підготували й провели захід 
«Разом проти СНІДу». 

 

Інші бібліотеки області 
Третяченко, О. Найкрасивіший Київ – із клаптиків тканини [Текст] : 

квартиру Ольги Зеленої можна сміливо назвати музеєм … / 
О. Третяченко // Вільне життя. — 2009. — 9 груд. — С.10 : фотогр. — 
(Філософія своїми руками). 
Про колишню працівницю районної бібліотеки для дітей м. Чорткова та її 
декоративні вироби. 

 

Тракало, О. Центр духовного життя [Текст] / О. Тракало // 
Свобода. — 2009. — 11 листоп. — С. 3. — (Нам пишуть). 
З 2002 року в Заліщицькій ЦБС організовують заняття творчих лабораторій на базі 
сільських бібліотек-філій. 
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Музейна справа 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

Заморська, Л. Вишиті літописи українців [Текст] / Л.Заморська // 
20 хвилин. — 2009. — 28—29 груд. — С. 13: фотогр.  
Про фондову колекцію вишитих рушників обласного краєзнавчого музею. 

 

Заморська, Л. Дивосвіт його графіки та акварелі [Текст] / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 9—10 жовт. — С. 22 :  фотогр. 
Про персональну виставку чортківського художника С. Шевчука в обласному 
краєзнавчому музеї. 
 

Заморська, Л. Йосипу Свинку — 75 років [Текст] : у краєзнавчому 
музеї з нагоди ювілею ученого відкрили виставку, де представлені 
фотографії, наукові праці й документи / Л. Заморська // 20 хвилин. — 
2009. — 9-10 листоп. — С. 13 : фотогр. 
 

Левенець, Л. Забути не маємо права [Текст] / Л. Левенець // 
Свобода. — 2009. — 27 листоп. — С. 3 : фотогр. 
Про виставку, присвячену вшануванню пам’яті жертв голоду «Голодомор 1932—
1933 років — геноцид українського народу», розгорнуту в експозиційному відділі 
новітньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 
 

Тернопільський обласний художній музей 
Заморська, Л. Вибух емоцій на полотні [Текст] / Л. Заморська // 

20 хвилин. — 2009. — 5—6 жовт. — С. 13: фотогр. 
Виставка робіт А. Рудницького з Бучача в обласному художньому музеї. 

 

Золотнюк, А. Нове у музеї  [Текст] / А.Золотнюк // Вільне життя. — 
2009. — 23 груд. — С. 9. 
Про виставку «Сакральне мистецтво» в обласному художньому музеї. 

 

Кубацька, Н. Картина написана серцем тоді, коли вона викликає 
емоції [Текст] / Н. Кубацька // Свобода. — 2009. — 9 жовт. — С. 8 : 
фотогр. — (Життя на полотні). 
У Тернопільському художньому музеї митець з Бучаччини зібрав чимало 
шанувальників та поціновувачів пензля і полотна. 

 

Показують кращі твори сакрального мистецтва: ікони XVIII-XX ст., 
дерев’яні скульптури, а також церковні предмети представлені на 
виставці в обласному художньому музеї [Текст] // 20 хвилин. — 
2009. — 21—22 груд. — С 13 : фотогр.  

 

Обласний етнографічно-меморіальний музей  
Володимира Гнатюка у Велесневі 

Черемшинська, Р. Напередодні ювілею [Текст] / Р. Черемшинська // 
Свобода. — 2009. — 20 листоп. — С. 8 : фотогр. — (У виставковій залі). 
В етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка у Велесневі 
Монастириського району відкрито виставку до 100-річччя від дня народження 
українського композитора А. Кос-Анатольського. 
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Інші музеї 
Бідзіля, Т. Вишите диво з колекції Марії Хамар [Текст] / Т. Бідзіля 

// Слово Просвіти. — 2009. — 3—9 груд. — С. 6 : фотогр. 
У Бережанському краєзнавчому музеї відкрито виставку вишиваних рушників із 
колекції відомої вишивальниці, майстра народного мистецтва України, колишньої 
вчительки Марії Хамар. 

 

Заморська, Л. Козацтво було його сонцем [Текст] : виставка 
дерев’яних скульптур Володимира Лупійчука діє до 15 грудня в облас-
ному художньому музеї Тернополя / Л. Заморська // 20 хвилин. — 
2009. — 27—28 листоп. — С 22 : фотогр.  

 

Золотнюк, А. Тютюновий дим над Ягільницею [Текст] / А. Золотнюк 
// Вільне життя. — 2009. — 4 груд. — С. 8 — (Шум століть). 
Про історію Ягільницького замку та народний музей історії села Ягільниця 
Чортківського району. 
 

Сагаль, О. Хвилино, зупинись! Ти … в музеї [Текст] / О. Сагаль // 
Нова Тернопільська газета. — 2009. — 28 жовт.—3 листоп. — С. 11. 
У Романовому селі на Збаражчині діє єдиний в області музей годинників. 

 

Тарнавська, Н. Годинники «живуть» у музеї [Текст] : дзиґа – 
«неділька», «зозулька» та інші старі марки хронометрів у приватному 
музеї сім’ ї Сіньковських на Збаражчині / Н. Тарнавська // 20 хвилин. — 
2009. — 2-3 груд. — С. 6 : фотогр. 

 

Федишен, Б. У світлинах – часточка душі [Текст] / Б.Федишен // 
Вільне життя. — 2009. — 23 груд. — С. 9. 
У виставковій залі Кременецького краєзнавчого музею діє персональна виставка 
світлин С. Сіятова. 

 

Театри 
Гривас, С. Готуються до аншлагів [Текст] : у драмтеатрі проходять 

репетиції прем’єрної вистави, а в ляльковому уже готують новорічну 
програму для малюків / С. Гривас // 20 хвилин. — 2009. — 13—
14 листоп. — С. 5 : фотогр. 
Про роботу тернопільських театрів під час кризи. 
 

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

Байдюк, І. З ангелятком до театру [Текст] / І. Байдюк // Вільне 
життя. — 2009. — 4 груд. — С. 6. — (Відпочиваємо разом). 
Про акцію для дітей у Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Буде прем’єра [Текст] // 20 хвилин. — 2009. — 9—10 жовт. — С. 1. 
Повідомлення про початок нового театрального сезону в Тернопільському 
академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
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Директором став Сачко [Текст] // 20 хвилин. — 2009. — 30-
31 груд. — С. 6. 
Про поновлення Ігоря Сачка на посаді директора Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Дмитрук, Г. Тернопільський художник на волинській сцені [Текст] / 
Г. Дмитрук // Вільне життя. — 2009. — 9 жовт. — С. 8. — (У наших сусідів). 
Сценограф із Тернополя, заслужений діяч мистецтв України Казимир Сікорський 
здійснив художнє оформлення вистави «Безталанна» для Волинського академіч-
ного обласного українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Заморська, Л. Пристрасть по-циганськи [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2009. — 25—26 груд. — С. 22 : фотогр. 
Про прем’єру романтичної драми «Циганка Аза» у постановці головного режисера, 
народного артиста України Олега Мосійчука. 

 

Ільницька, О. У Діда Мороза — день народження [Текст] : 
найстаріший тернопільський Дід Мороз, 72-річний Михайло Безпалько 
[актор Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка] / О. Ільницька // 20 хвилин. — 
2009. — 23—24 листоп. — С. 4 : фотогр. 

 

Калачик, Ю. «Театральне» дежа вю: Ігор Сачко – знову директор 
[Текст] / Ю. Калачик // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 
30 груд. — С. 6. 

 

Мосійчук, О. Олег Мосійчук: «З режисурою ночі приємніші…» 
[Текст] : [інтерв’ю з актором і режисером Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка] / 
розмовляла О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 
25 листоп.—2 груд. — С. 8 : фотогр. 

 

Попович, Ж. Два театри об’єднало танго [Текст] / Ж. Попович // 
Номер один. — 2009. — 7 жовт. — С. 5. 
Актори Тернопільського академічного обласного українського драматичного теат-
ру взяли участь у виставі «Танго» на сцені драмтеатру в м. Єльблонзі (Польща). 

 

Протасевич, А. За лаштунками — пристрасть [Текст] : таємничий 
ліс, підкова, музика — все житиме та вмиратиме разом із героями 
прем’єри «Циганка Аза»,  яку готують актори драмтеатру / 
А. Протасевич // 20 хвилин. — 2009. — 14—15 груд. — С. 5 : фотогр. 

 

Протасевич, А. Тернополян «лікували» мюзиклом [Текст] / 
А. Протасевич // 20 хвилин. — 2009. — 12—13 жовт. — С. 1, 2 : фотогр. 
Про прем’єру вистави «Як повернути чоловіка» в Тернопільському академічному 
обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
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Садовська, Г. Почали з комедії. Американської [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя. — 2009. — 16 жовт. — С. 8. — (Терно-
пільські театральні вечори). 
Новий творчий сезон розпочався у Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Садовська, Г. Повертається в театр надія [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя. — 2009. — 2 жовт. — С. 8. 
Про перспективи нового творчого сезону в Тернопільському академічному 
обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Садовська, Г. Талант, відданий Україні [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя. — 2009. — 30 жовт. — С. 5. – (Світ нашої духовності). 
Про життя і творчість Ф. Стригуна та вистави, поставлені народним артистом 
України на сцені Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Садовська, Г. Тепер уже в граніті [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя. — 2009. — 2 жовт. — С. 6 : фотогр. 
Про поминальну панахиду і освячення пам’ятника на могилі заслуженого діяча 
мистецтв України, багаторічного керівника Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка М. Я. Форгеля. 
 

Собуцька, В. Театр засвічує вогні [Текст] / В. Собуцька // Свобода. — 
2009. — 2 жовт. — С. 4 : фотогр. — (10 жовтня — відкриття сезону). 
Директор та головний режисер Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка про відкриття нового 
театрального сезону, прем’єрні вистави, творчі плани. 
 

Собуцька, В. Цей «нелегкий» «легкий» жанр [Текст] / В. Собуцька 
// Свобода. — 2009. — 23 жовт. — С. 5. — (Прем’єра). 
Про прем’єру музичної комедії «Як повернути чоловіка» за мотивами п’єси 
американських драматургів М. Еннекена та В. Мейо «Моя дружина — брехуха» 
у Тернопільському академічному обласному українському українському драма-
тичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Заморська, Л. Казка із сильною енергетикою [Текст] : прем’єру 

дитячої вистави «Козацькі  вітрила» вперше покажуть у Тернопіль-
ському обласному театрі актора і ляльки 29 листопада / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2009. — 23—24 листоп. — С. 13 : фотогр. 

 

Заморська, Л. Подарунки від Миколая [Текст]: «Золотий ключик» 
для святого Миколая  покажуть у театрі актора і ляльки 16-19 грудня / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 7-8 груд. — С. 13: фотогр. 

 

Коропецька, У. У театрі ляльок — «Козацькі вітрила» [Текст] / 
У. Коропецька // Вільне життя. — 2009. — 23 жовт. — С. 8. — (Прем’єра). 
Враження від перегляду героїчної казки-легенди «Козацькі вітрила» в академіч-
ному обласному театрі актора і ляльки. 
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Ліберний, О. На сцені «Козацькі вітрила» [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2009. — 30 жовт. — С. 8. — (Театр). 
На сцені Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки було 
презентовано спільну виставу Б.Мельничука та заслуженого артиста Володимира 
Лісового «Козацькі вітрила». 

 

Лісовий, В. «З ляльками — на усе життя…»  [Текст] : життя без 
своєї роботи головний режисер Тернопільського театру актора і ляльки, 
заслужений артист України Володимир Лісовий не уявляє. Це для нього 
хобі і відпочинок : [інтерв’ю] / розмовляла Л. Заморська // RIA плюс. — 
2009. —  16 груд. — С. 20 : фотогр. 

 

Семеняк-Штангей, В. Виставка, яка пробуджує  генетичний код [Текст] 
/ В. Семеняк-Штангей // Тернопіль вечірній. — 2009. — 9 груд. — С. 3. 
Нова вистава Богдана Мельничука «Козацькі вітрила» на сцені Тернопільського 
академічного обласного театру актора і ляльки. Режисер В.Лісовий. 

 

Чубата, Д. Під козацькими вітрилами [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя. — 2009. — 4—5 груд. — С. 5. — (Театр). 
Враження від перегляду історичної казки-легенди «Козацькі вітрила» 
в Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. 

  

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Брик, Т. Гоголь з музикою [Текст] / Т. Брик // Свобода. — 2009. — 
18 груд. — С. 12. — (Свято у філармонії). 
«Фантасмагорії Гоголя» — так називалася літературно-музична композиція, яка 
з успіхом відбулась в обласній філармонії. 

 

Вергун, К. Без музики життя пусте [Текст] : Тернопільська обласна 
філармонія 1 жовтня відкрила новий концертний сезон / К. Вергун // 
Свобода. — 2009. — 2 жовт. — С. 4. 
Про ювілейний 70-й концертний сезон обласної філармонії та творчі плани 
колективу. 

 

Вергун, К. Понад чотири тисячі гривень зібрали на пам’ятник 
Соломії Крушельницькій [Текст] / К. Вергун // Свобода. — 2009. — 
18 груд. — С. 12. — (Золотий голос у бронзі). 
В обласній філармонії відбувся благодійний концерт, кошти від якого спрямують 
на спорудження пам’ятника оперній співачці. 

 

Заморська, Л. Буде концерт камерного оркестру [Текст] / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 27—28 лист. — С. 22. 
Концерт камерного оркестру Тернопільської обласної філармонії відбудеться 
2 грудня у залі філармонії. 

 

Заморська, Л. Виступить ужгородський хор «Кантус» в обласній 
філармонії 8 жовтня [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 
2 жовт. — С. 22. 
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Заморська, Л. Покажуть українського Гоголя [Текст] : нову 
літературно-музичну  композицію «Фантасмагорія Гоголя»  представить 
солістка філармонії Любов Ізотова та актори драмтеатру Микола 
Петрушенко і Роман Демчук / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 
14—15 груд. — С. 13 : фотогр. 
Народна артистка України Любов Ізотова запрошує до прем’єри літературно-
музичної композиції «Фантасмагорії Гоголя». 

 

Золотнюк, А. Лицар у філармонії [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2009. — 23 жовт. — С. 5. — (Вічне і прекрасне). 
Про академічний концерт за участю Олега Марцинківського в обласній філармонії. 
 

Золотнюк, А. Чотири тисячі гривень на Соломію [Текст] / А. Золот-
нюк // Вільне життя. — 2009. — 18 груд. — С. 8. — (Мистецтво вічне). 
В обласній філармонії відбувся благодійний концерт «В сузір’ ї талантів», у якому 
виступили викладачі та студенти Тернопільського обласного державного 
музичного училища ім. С. Крушельницької. Кошти від концерту перераховані на 
спорудження пам’ятника співачці. 

 

Левицька, Л. Розпочався концертний сезон [Текст] : 
[у Тернопільській обласній філармонії] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2009. — 1 жовт. — С. 7. 
Директор обласної філармонії Ярослав Лімішка про відкриття нового концертного 
сезону, присвяченого 70-річчю закладу. 

 

Лемішка, Я. Співає та ремонтує «Мерседес» [Текст] : заслужений 
артист України України Ярослав Лемішка не уявляв свого життя без 
співу. Однак, ставши директором обласної філармонії, зрозумів, що ця 
посада дає можливість робити більше добра людям : [інтерв’ю] / розмов-
ляла Л. Заморська // RIA плюс. — 2009. — 23 груд. — С. 20 : фотогр. 

 

Лемішка, Я. Ярослав Лемішка: «Якби не співаком, став би, напевно, 
автомеханіком…» : [інтерв’ю з директором обласної філармонії] 
[Текст] / розмову вела О.Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 
2009. — 23-29 груд. — С. 8 : фотогр. 

 

Лічинська, С. Тернополяни побачать «Мазепу» [Текст] / 
С. Лічинська // Місто. — 2009. — 9 груд. — С. 6 : фотогр. 
Моновистава хмельницького театру «Кут» «Мазепа» на сцені обласної філармонії. 

 

Маюк, Б. Стежками славетної Соломії [Текст] / Б. Маюк // Вільне 
життя. — 2009. — 23 жовт. — С. 5. —(Про вічне). 
Про концерт колективів та виконавців Тернопільського обласного державного 
музичного училища ім. С. Крушельницької у с. Тисові, де жила сім’я 
Крушельницьких. 

 

Романова, Е. Тернополянам показали «Фантасмагорії Гоголя» 
[Текст]: соковитий український гумор, атмосферу «Сорочинського 
ярмарку», «Ночі перед Різдвом», «Майської ночі» донесли до публіки 
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Любов Ізотова, Микола Петрушенко та Роман Демчук / Е. Романова // 
20 хвилин. — 2009. — 25-26 груд. — С. 15: фотогр. 

 

Садовська, Г. Бандуристе, орле сизий [Текст] / Г. Садовська // Віль-
не життя. — 2009. — 9 жовт. — С. 5 : фотогр. — (Вечори у філармонії). 
Про Національну заслужену капелу бандуристів України ім. Г. Майбороди, яка 
відкривала новий концертний сезон в обласній філармонії. 

 

Садовська, Г. В очікуванні свята [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя. — 2009. — 2 жовт. — С. 8. 
Про 70-й концертний сезон обласної філармонії та обговорення творчих планів на 
прес-конференції. 

 

Садовська, Г. Подарунок від «губернатора» [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя. — 2009. — 16 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Вечори у філармонії). 
Виступом ужгородського хору «Кантус» розпочала новий сезон Тернопільська 
обласна філармонія. 

 

Салко, М. Тернополяни побачать «Мазепу» [Текст] / М. Салко // 
Вільне життя. — 2009. — 11 груд. — С. 8. — (Випереджаючи подію). 
Співавтор п’єси, заслужений діяч мистецтв Богдан Мельничук про моновиставу 
театру «Кут» із Хмельницького в обласній філармонії. 

 

Стасишин, І. Зачитають вірші Білаша [Текст] : свято музики і поезії 
«Два кольори мої», де прозвучать пісні на музику  народного артиста 
України Олександра Білаша, а також його вірші, відбудеться 
у Тернопільській обласній філармонії  25 жовтня / І. Стасишин // 
20 хвилин. — 2009. — 23 жовт. — С. 22. 

 

Федорців, Н. Любов Ізотова покаже нашого Гоголя [Текст] / 
Н.Федорців // Місто. — 2009. — 9 груд. — С. 6. 
Народна артистка України Любов Ізотова запрошує до прем’єри літературно-
музичної композиції «Фантасмагорії Гоголя». 

 

Чубата, Г. «Два кольори» [Текст] / Г. Чубата // Вільне життя. — 
2009. — 23 жовт. — С. 1. — (Анонс). 
Про концерт, присвячений композитору Олександру Білашу, в обласній філармонії. 

 

Чубата, Д. Піснею до серця, серцем до народу [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя. — 2009. — 11 груд. — С. 6. — (Вечори у філармонії). 
Про сольну концертну програму жіночого тріо «Солов’ ї Галичини», «Пісня-життя 
моє», присвячену 100-річному ювілеєві українського композитора А. Кос-
Анатольського в обласній філармонії. 

 

Чубата, Г. У гості до муз [Текст] : після тривалого карантину 
тернопільські мистецькі заклади знову відчинили свої двері любителям 
прекрасного / Г. Чубата // Свобода. — 2009. — 4 груд. — С. 8. — 
(Послухати). 
Про мистецькі заходи в обласній філармонії. 
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Шот, М. На фантасмагорії до Гоголя [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2009. — 24 груд. — С. 28 : фотогр. 
На завершення ювілейного року Миколи Гоголя в Тернопільській обласній 
філармонії підготували літературно-музичну композицію «Фантасмагорії Гоголя». 

 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
Собуцька, В. Мить потрясіння, подарована Godo [Текст] / 

В. Собуцька // Свобода. — 2009. — 23 жовт. — С. 8 — (Подарунок 
передвиборчий). 
Про концерт Юрія Лук’яненка із Дніпропетровська у ПК «Березіль» ім. Леся 
Курбаса. 

 

Творчий звіт майстрів мистецтв та аматорських художніх 
колективів Тернопільської області «Осанна Україні!» 
Заморська, Л.  Дійство, що перехоплювало дух [Текст] : помпезне 

дійство на сцені, яке творитиме кількасот учасників, повний аншлаг 
у залі – так звітували майстри мистецтв та аматорські колективи 
Тернопільської області / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 25-
26 груд. — С. 14 : фотогр. 

 

Новак, Н. Артисти в Київ не поїдуть [Текст] : через карантин 
перенесли «на місця» звіти чотирьох областей. Окрім Тернопілля, 
«пощастило» Закарпаттю, Миколаївщині та Черкащині / Н. Новак // 
20 хвилин. — 2009. — 4-5 груд. — С.22. 
Творчий звіт мистецьких колективів Тернопілля відбудеться 17 грудня в ПК 
«Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 

Попович, Ж. Президент вручив 34 нагороди і пустив сльозу під 
«Подай руку, солдате!»  [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2009. — 
16 груд. — С. 18. 
Про творчий звіт Тернопільщини у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 

Сагаль. О. Субота під знаком Президента [Текст] / О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. - 2009. — 16—22 груд. — С. 2.   
Про участь Президента України Віктора Ющенка в урочистих подіях, присвячених 
70-річчю області, зокрема у творчому звіті майстрів мистецтв та аматорських 
художніх колективів області «Осанна Україні!». 

 

Садовська, Г. Заспівати навіть Президента змусили учасники 
творчого звіту Тернопілля [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. — 
2009. — 18 груд. — С 5. — (Фестиваль мистецтв України). 
Творчий звіт майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Тернопілля до 
70-річчя утворення області.  

 

Тернопільщину не пустять звітуватись в «Україну» [Текст] // Номер 
один. — 2009. — 18 листоп. — С. 4. 
Про традиційний творчий звіт мистецьких колективів Тернопільщини, який 
цьогоріч відбудеться у тернопільському «Березолі». 
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Цебрій, Є. Ющенку сподобалося [Текст] : Президент залучить 
наших митців до державних заходів. Ймовірно, область буде у п’ятірці 
кращих / Є. Цебрій // 20 хвилин. — 2009. — 18 груд. — С. 6. 
Дві з половиною години звітували 12 грудня у «Березолі» митці області перед 
Президентом та  спеціальною комісією з Києва. 

 

Чорна, Н. Україно, ти його молитва [Текст] : на Тернопільщині 
12 грудня з робочою поїздкою побував Президент України Віктор 
Ющенко / Н. Чорна // Вільне життя. — 2009. — 16 груд. — С. 2. 
Про участь глави держави у творчому звіті майстрів мистецтв та аматорських 
художніх колективів Тернопільщини «Осанна Україні!». 

 

Шот, М. Шкала національних цінностей [Текст]  / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2009. — 15 груд. — С. 3 : фотогр. 
Про програму візиту Президента України В. Ющенка до Тернопільщини та його 
участь у творчому звіті майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів 
«Осанна Україні!». 

 

Навчальні заклади 
Тернопільське обласне державне музичне училище 

 ім. С. Крушельницької 
Заморська, Л. Баяніст, який став диригентом [Текст] : завдяки 

музиці керівник оркестру народних інструментів Тернопільського 
музичного училища Михайло Дмитришин має не менш улюблену 
роботу, а й дружину — баяністку / Л. Заморська // 20 хвилин. — 
2009. — 7—8 груд. — С. 10 : фотогр. 

 

Лічинська, С. Наш земляк — найкращий баяніст [Текст] / С. 
Лічинська // Місто. — 2009. — 21 жовт. — С. 6. 
Студент першого курсу Тернопільського обласного державного музичного 
училища ім. С. Крушельницької Максим Вербицький здобув першу премію на 
Міжнародному конкурсі баяністів та акордеоністів «Кубок міста Ланчіано» 
(Італія). 
 

Інші навчальні заклади 
Заморська, Л. «Навчити малювати ми можемо будь-кого» [Текст] / 

Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 16—17 листоп. — С. 10 : фотогр. 
Директор Тернопільської дитячої художньої школи Євген Чопик про історію 
закладу, його колектив, творчі досягнення. До 35-річчя  заснування закладу. 

 

Заморська, Л. Політ дитячої фантазії [Текст] : 175 творчих робіт 
представили на виставці в краєзнавчому музеї учні Тернопільської 
художньої школи з нагоди 35-ліття цього закладу / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2009. — 6-7 листоп. — С. 22. 
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Шкула, А. До ювілею – роботи за 35 років [Текст] / А. Шкула // 
20 хвилин. — 2009. — 11-12 листоп. — С. 4.  
Майже 300 робіт на різну тематику підготували учні дитячої художньої школи до 
свого 35-річного ювілею (м. Тернопіль). 

 

Виставки, пленери 
Брик, А. Тернопільська Аріадна [Текст] / Т. Брик // Свобода. — 

2009. — 2 жовт. — С. 8 : фотогр. 
Про виставку гобеленів С. Бутковської у картинній галереї Тернопільської обласної 
організації НСХУ. 

 

Дишкалюк, О. Світлі тіні упавших героїв [Текст] / О. Дишкалюк // 
Вільне життя. — 2009. — 16 жовт. — С. 6. — (Виставки). 
Про виставку «За Україну, за її волю», приурочену 67-річчю створення УПА, 
в ДАТО. 

 

Заморська, Л. Вшанують Андрія Петрика [Текст] : виставка творів 
тернопільських митців, присвячена 90-річчю від дня народження Андрія 
Петрика, до 26 листопада діє в картинній галереї обласної організації 
НСХУ / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 20 листоп. — С. 22 : 
фотогр. 

 

Заморська, Л. «Дивишся – і робиться страшно» [Текст] / 
Л.Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 7—8 груд. — С. 13 : фотогр. 
Про виставку молодих живописців у картинній галереї обласної організації НСХУ. 

 

Заморська, Л. Документи – свідки голодоморів [Текст] // 20 
хвилин. — 2009. — 31 листоп.—1 груд. — С. 13.  
Виставкою «Жнива скорботи» вшанували пам’ять жертв Голодомору в ДАТО. 

 

Заморська, Л. Забути історію не маємо права [Текст] : у Терно-
пільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка нових фондових 
надходжень «Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського 
народу» / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 30 листоп.—1 груд. — 
С. 13 : фотогр.  

 

Заморська, Л. «Картина – це краса, що милує очі…» [Текст] / 
Л.Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 25-26 груд. — С. 22 : фотогр. 
Понад 30 картин із приватної колекції тернопільського колекціонера Ігоря Мочули 
представлені в АртГалереї. 

 

Заморська, Л. «Коли я малюю, працює душа» [Текст] : івано-
франківський художник Ігор Хміль каже, що найчастіше він пише 
натюрморти, бо саме до них  лежить його душа. Першу персональну 
виставку робіт митця днями відкриють у Тернополі / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2009. — 12 жовт. — С. 8. 
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Заморська, Л. У галереї — твори місцевих митців [Текст] / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 16 жовт. — С. 22. 
Про виставку тернопільських художників у картинній галереї обласної організації 
НСХУ. 
 

Заморська, Л. У полоні натюрмортів [Текст] : [виставка живопису 
івано-франківського художника І. Хміля в приватній АртГалереї 
в Тернополі] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 19—20 жовт. — 
С. 13 : фотогр. 

 

Новіцька, К. І восени квітує «Первоцвіт» [Текст] / К. Новіцька // 
Свобода. — 2009. — 9 жовт. — С. 8. — (У виставковій залі). 
Про виставку Тернопільського об’єднання «Первоцвіт» у м. Кременці. 

 

Пленер поєднав фототаланти [Текст] // Свобода. — 2009. — 
2 жовт. — С. 5. — (Про що пишуть районні газети). 
У Кременці відбулись щорічні Міжнародні літературно-мистецькі зустрічі «Діалог 
двох культур»,в рамках яких проведено і міжнародний фотопленер під егідою 
Музею Землі Перемишлянської. До 200-річчя від дня народження Ю. Словацького.  

 

Попович, Ж. 30 друзів художника Миколи Мамчура [Текст] / Ж. 
Попович // Номер один. — 2009. — 23 груд. — С. 3 : фотогр. 
Про персональну виставку Миколи Мамчура в АртГалереї. 

 

Фестивалі, конкурси 
Всеукраїнська танцювальна олімпіада 

Атаманчук, А. У Тернополі — найграндіозніше танцювальне 
дійство України [Текст] / А. Атаманчук // Нова ера. — 2009. — 21—
27 жовт. — С. 9: фотогр. 
Про проведення IV Всеукраїнської танцювальної олімпіади у Тернополі. 

 

Голояд, І. У Тернополі — найграндіозніше танцювальне дійство 
України [Текст] / І. Голояд // Тернопільські оголошення. — 2009. — 
21 жовт. — Тернопільська газета. — С. 6. 
Танцюристи з усіх куточків України та із закордону боротимуться за звання 
найкращих на IV Всеукраїнській танцювальній олімпіаді в Тернополі. 

 

Фестиваль бісероплетення «Плетися, мій гердане»  
Ільницька. О. Показали картини з бісеру [Текст] / О. Ільницька // 

20 хвилин. — 2009. — 14 жовт. — С. 2 : фотогр. 
Про фестиваль бісероплетення «Плетися, мій гердане» у Тернополі. 

 

Солонецький, І. У творчості й натхненні [Текст] / І. Солонецький // 
Вільне життя. — 2009. — 14 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Фестиваль). 
Фестиваль виробів із бісеру нещодавно відбувся в Тернополі. 
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Фестиваль документального кіно Dokudays UA 
Гоменюк-Копистинська, І. Фільми з Міжнародного фестивалю — 

у Тернополі [Текст] / І. Копистинська-Гоменюк // 20 хвилин. — 2009. — 
23 жовт. — С. 4. 
Міжнародний фестиваль документального кіно Dokudays UA відкрили у Тернополі. 

 

У Тернополі пройде Міжнародний фестиваль документального кіно 
[Текст] // Номер один. — 2009. — 21 жовт. — С. 5. 
 

Фестиваль Dokudays UA  — у Тернополі [Текст] // Нова ера. — 
2009. — 21—27 жовт. — С. 5. 
З 20 жовтня по 1 листопада, в ТЦДМІ ім. Довженка, щоденно демонструватимуться 
фільми мандрівного кінофестивалю Dokudays UA. 

 

Шот, М. Фестиваль кіно про права людини [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2009. — 24 жовт. — С. 16. 
Понад тридцять стрічок покажуть на Тернопільщині у рамках фестивалю 
документального кіно про права людини. 

 

Фестиваль  «JAZZ BEZ » 
Бурбеза, Г. «Поважай себе – слухай джаз!» [Текст] / Г. Бурбеза // 

20 хвилин. — 2009. — 4—5 груд. — С. 22. 
Про цьогорічний фестиваль JAZZ BEZ у Тернополі. 

 

Відбудеться джазовий фестиваль [Текст] // Тернопільські 
оголошення. — 2009. — 25 листоп. — Тернопільська газета. — С. 6. 
Про цьогорічний джазовий фестиваль у Тернополі. 

 

Герасимів, З. «Jazz Bez» відзначився авторською музикою [Текст] / 
З. Герасимів // Номер один. — 2009. — 16 груд. — С.18. 
У Тернополі вчетверте відбувся фестиваль на колесах Jazz Bez. 

 

JAZZ BEZ — 2009 незабаром у Тернополі [Текст] // Нова ера. — 
2009. — 25 листоп.—2 груд. — С. 6 : фотогр.  
Про учасників та тернопільську програму Міжнародного джазового фестивалю 
JAZZ BEZ  — 2009. 

 

За джаз дякували горілкою [Текст] // Тернопільські оголошення. — 
2009. — 16 груд. — С. 11. — (Культура). 
Про хід джазового фестивалю «JAZZ BEZ — 2009» у Тернополі. 
 

Захарчук, Д. Три дні в Тернополі грали джаз [Текст] / Д. Захарчук // 
Тернопіль вечірній. — 2009. — 16 груд. — С. 28. 
Упродовж джазового фестивалю тернополяни мали змогу почути оригінальну автор-
ську музику у виконанні гуртів з Росії, Литви, Білорусі, Франції і навіть Єгипту. 

 

Золотнюк, А. І був джаз… [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 
2009. — 18 груд. — С. 8. — (Враження). 
Нотатки про міжнародний джазовий фестиваль Jazz Bez та враження від нього. 
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Калачик, Ю. В очікуванні джазу [Текст] / Ю. Калачик// Нова 
Тернопільська газета. — 2009. — 25 листоп.—2 груд. — С 8 : фотогр.  
З 11 по 13 грудня Тернопіль прийматиме 9-й міжнародний фестиваль «JAZZ BEZ». 

 

Кармелюк, М. Польським джазменам тернополяни підспівували 
[Текст] / М. Кармелюк // 20 хвилин. — 2009. — 13 груд. — С. 1 : фотогр. 
Про фестиваль Jazz Bez-2009 у Тернополі. 

 

Кармелюк, М. Французи грали «Червону руту» [Текст] / 
М. Кармелюк // 20 хвилин. — 2009. — 14—15 груд. — С. 1, 6 : фотогр. 
Відкриттями нової музики та несподіванками запам’яталися перші два дні 
«тернопільської програми» фестивалю Jazz Bez-2009 . 

 

Мисько, І. Тернопіль «джазуватиме» [Текст] / І. Мисько // Місто. — 
2009. — 25 листоп. — С 2.  
Про програму та заходи в рамках джазового фестивалю. 

 

Ноженко, І. Джазовий фестиваль буде з новинками [Текст] : шість 
іноземних джазових гуртів виступатимуть у Тернополі 11, 12 і 
13 грудня. За квитками на фестиваль питали ще минулого тижня / 
І. Ноженко // 20 хвилин. — 2009. — 7-8 груд. — С. 5: фотогр. 

 

Сирник, І. Усе джаз [Текст] / І. Сирник // Експрес. — 2009. — 
26 листоп.—3 груд. — С. 12. — (Фестиваль). 
Три дні Тернопіль буде столицею міжнародного джазу. Тут проходитиме дев’ятий 
Міжнародний фестиваль джазової музики «Jazz Bez». 

 

Третяченко, О. І буде джаз! [Текст] / О. Третяченко // Вільне 
життя. — 2009. — 9 груд. — С. 10. — (Фестивалимо). 
Уже вчетверте Тернопіль перетвориться на одну з джазових столиць Європи. 

 

Федорців, Н. Jazz Bez скоротили на день [Текст] / Ф. Федорців // 
Місто. — 2009. — 9 груд. — С. 2. 
Про скорочення тернопільської програми фестивалю. 

 

Як французи у Тернополі «Червону руту» грали, або джаз без 
обмежень у часі та просторі [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2009. — 16—22 груд. — С. 12 : фотогр. 
З 11 по 13 грудня у Тернополі «джазував» 9-й міжнародний фестиваль Jazz Bez-
2009. 

 

Інші фестивалі та конкурси 
Брик, Т. Пісню тернопільського студента назвали хітом [Текст] / 

Т. Брик // Свобода. — 2009. — 18 груд. — С. 12. — (Співайте — і вас 
почують). 
Студент Тернопільської філії Європейського університету Павло Чомко став пере-
можцем 12-го фестивалю-конкурсу студентської художньої творчості «Барви 
осені». 



 20 

Відзначили віртуоза з Тернопільщини [Текст] // Місто. — 2009. — 
30 груд. — С. 7: фотогр. 
Наш земляк Дмитро Губ’як став переможцем Всеукраїнського фестивалю 
бандурного мистецтва імені Остапа Вересая, що проходив за ініціативи Президента 
України. 

 

Ліберний, О. Відзнаки Гран-прі – у ВПУ-4 [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2009. — 9 груд. — С. 2. — (Фестивалі). 
Про організаторів, учасників, журі та переможців Всеукраїнського мистецького 
фестивалю «Червона калина» (м. Тернопіль, ВПУ-4). 

 

Стасишин, І. Тернопіль — на порозі книжкового свята [Текст] / 
І. Стасишин // 20 хвилин. — 2009. — 23—24 жовт. — С. 1. 
У Тернополі з 25 по 30 жовтня відбуватиметься фестиваль української книги 
«Джура-фест». 
 

Юркевич, М. «На сцені – справжні актори» [Текст] : талановиті діти 
з особливими потребами з усієї Тернопільщини взяли участь у фести-
валі «Повір у себе» / М. Юркевич // 20 хвилин. — 2009. — 25-
26 груд. — С. 6 : фотогр. 
 

Аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання Тернопільщини 

Зразковий художній фольклорно-обрядовий гурт «Ходаки»  
Золотнюк, А. Наші за кордоном [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя. — 2009. — 30 жовт. — С. 5. — (Мистецтво об’єднує).  
Зразковий художній фольклорно-обрядовий гурт «Ходаки» з Малого Ходачкова 
Тернопільського району побував у Польщі та Німеччині. 
 

Матуш, І. Тернопільські артисти «доходились» до Берлінської стіни 
[Текст] / І. Матуш // Свобода. — 2009. — 4 листоп. — С. 12. — (Знай 
наших!). 
Гурт «Ходаки» із Малого Ходачкова дивував своїм талантом Німеччину та Польщу. 
 

Матуш, І. «Ходаки» знову з нагородою [Текст] / І. Матуш // Сво-
бода. — 2009. — 23 груд. — С. 14 : фотогр. — (Тернопілля має талант). 
Юні артисти зі зразкового фольклорно-обрядового гурту «Ходаки» повернулись із 
фестивалю з нагородою. 
 

Полюга, М. Тернопілля представляли «Ходаки» [Текст] : із 13 до 
19 жовтня делегація Тернопільської області побувала у Польщі та 
Німеччині, де взяла участь у мистецько-культурних дійствах / 
М. Полюга // 20 хвилин. — 2009. — 13—14 листоп. — С. 14. 
Культурний потенціал області представляв зразковий художній фольклорно-
обрядовий гурт «Ходаки» на чолі з відмінником освіти, художнім керівником 
Михайлом Полюгою. 



 21 

Тернопільські «Ходаки» побували в Білорусі [Текст] // Нова ера. — 
2009. — 16—22 груд. — С. 5. 
Зразковий художній фольклорно-обрядовий гурт «Ходаки» з Малого Ходачкова 
взяв участь у VIII Всебілоруському фестивалі національних культур «Суцвіття 
культур». 
 

Як наші «Ходаки» у Польщі співали [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2009. — 4—10 листоп. — С. 5. 
Учасники зразкового художнього фольклорно-обрядового гурту «Ходаки» на чолі з 
відмінником освіти України, художнім керівником Михайлом Полюгою побували з 
концертною програмою у Польщі та Німеччині. 
 

Гурт «Джазова фіра» 
Заморська, Л. «Джазова фіра» колядує [Текст] : до нового альбому 

колективу — «Додому на свята» увійшли 11 малознаних колядок 
і відеокліп на пісню «На горі корчма» / Л. Заморська // 20 хвилин. — 
2009. — 18 груд. — С. 22 : фотогр. 

 

Калачик, Ю. Жива автентика від «Джазової фіри» [Текст] / Ю. Кала-
чик // Нова Тернопільська газета. — 2009. — 16—22 груд. — С. 9 : фотогр. 
Про новий альбом тернопільського гурту «Джазова фіра» «Додому на свята». 

 

Інші колективи 
Брик, Т. У Козові на кожне весілля — свої сердючки! [Текст] / 

Т. Брик // Свобода. — 2009. — 25 листоп. — С. 14 : фотогр. — 
(«Лікуємось» гумором). 
Про гурт «Забава», його склад, концертну програму. 

 

Василишин, О. Тріумф «Т. А. Н. Г. о» на міжнародному конкурсі 
[Текст] / О. Василишин // Свобода. — 2009. — 14 жовт. — С. 7. — (Світ 
мистецтва). 
Народний художній колектив, студія сучасної хореографії «Т. А. Н. Г. о» взяв 
участь у ІІІ міжнародному конкурсі «Усі ми діти твої, Україно». 
 

Гафійчук, Л. Тернопіль – із «Посмішкою» [Текст] : на свято 
зразкового театру танцю його випускники приїхали зі своїми дітьми. 
Вихованиця театру, солістка берлінської опери виступила в костюмі за 
5000 євро / Л. Гафійчук // 20 хвилин. — 2009. — 28—29 жовт. — С. 5. 
Зразковий театр танцю «Посмішка» Центру дитячої творчості святкує 30-ту 
річницю ансамблю. 
 

Крайнєва, Г. Їх пісня вабить і чарує [Текст] / Г. Крайнєва // Свобо-
да. — 2009. — 2 груд. — С. 16. — (Дивосвіт народного мистецтва). 
Про фольклорно-обрядовий народний самодіяльний ансамбль Лановецького район-
ного будинку культури. До 25-річчя створення цього самобутнього колективу. 
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Новіцька, К. Закохані в поезію танцю [Текст] / К. Новіцька // Сво-
бода. — 2009. — 18 груд. — С. 12 : фотогр. — (У світі краси та грації). 
Про зразковий дитячий танцювальний колектив «Росинка» та народний 
аматорський ансамбль «Юність» із Козови. 
 

Почесне звання [Текст] // Свобода. — 2009. — 13 листоп. — 
С. 1. — (Новини з Борщівщини). 
Театр танцю «Барви» Борщівського районного будинку дитячої творчості при 
Іванківській ЗОШ І—ІІІ ступенів удостоєно почесного звання «Зразковий художній 
театр танцю». 
 

Федорців, Н. Кременецькі «Кумоньки» зачарували всю Україну 
[Текст] / Н. Федорців // Місто. — 2009. — 30 груд. — С. 7 : фотогр. 
Фольклорний колектив «Кумоньки» із Кременеччини здобув блискучу перемогу 
у програмі «Фольк–music», яку транслює Перший національний телеканал. 
 

Персоналії 
Беркут, Н. Пісні народжує душа Ольги Біркової [Текст] / Н. Беркут 

// Тернопільські оголошення. — 2009. — 21 жовт. — С. 8 : фотогр. 
Про авторку слів і музики та самодіяльну співачку Ольгу Біркову з Кременця. 
 

Беркут, Н. Світлана Новосад бачить світ через барви ниток [Текст] / 
Н. Беркут // Тернопільські оголошення. — 2009. — 21 жовт. — С. 8 : 
фотогр. 
Про самодіяльну майстриню-вишивальницю Світлану Новосад з Ланівців. 

 

Бідзіля, Т. Художник із Раю [Текст] / Т. Бідзіля // Свобода. — 
2009. — 27 листоп. — С. 8 : фотогр. 
Про сільського художника Дмитра Дурисвіта. 

 

Брик, Т. Час збирати бісер [Текст] / Т. Брик // Свобода. — 2009. — 
4 груд. — С. 8 : фотогр. 
Про 14-річну тернополянку Оксану Боцько, яка сама плете з кольорових кульок 
фантастичні намиста. 

 

Булат, М. «Творча робота – як вино…» [Текст] : [інтерв’ю 
з актором і продюсером] / розмовляла Л. Заморська // 20 хвилин. — 
2009. — 4 листоп. — С. 20 : фотогр. 
Про тернопільського актора і продюсера Миколу Булата. 

 

Вановська, Н. Ікони, сповнені теплом людських рук [Текст] / 
Н. Вановська // Вільне життя. — 2009. — 7 жовт. — С. 11. 
Про тернополянина Зіновія Ничика, який оздоблює ікони. 

 

Вербіцька, І. Ляльковий світ Ірини Вербіцької [Текст] : [інтерв’ю 
з майстринею і художницею з Чорткова] / розмовляла О. Савіцька // 
Нова ера. — 2009. — 18—24 листоп. — С. 9 : фотогр. 
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Вольська, С. Творчий канон Василя Бардачевського [Текст] / С. Воль-
ська // Образотворче мистецтво. — 2009. — № 3. — С. 52—53 : фотогр. 
Про майстра-гончаря Василя Бардачевського із Товстого Заліщицького району. 

 

Голояд, І. З самого дитинства малює тільки коней [Текст] / 
І. Голояд // Тернопільські оголошення. — 2009. — 28 жовт. — С. 8.  
Про молоду тернопільську художницю Ірину Хемич та її першу персональну 
виставку живопису. 

 

Гродецька, В. А на горищі музей [Текст] : сільський газда 
самотужки зібрав майже дві сотні раритетів / В. Гродецька // Експрес. — 
2009. — 29 жовт.—5 листоп. — С. 12. 
Про Михайла Підгірного із села Горигляди Монастириського району, який 30 років 
збирає раритетні матеріали і хоче створити сільський музей. 

 

Дігай, Т. Роман Завадович повернувся…  [Текст] / Т. Дігай // 
Літературна Україна. — 2009. — 26 листоп. — С. 8. 
Про вшанування імені та творчості нашого земляка-поета, прозаїка, драматурга, 
журналіста, видавця Романа Завадовича. 

 

Заморська, Л. Закликає цінувати Землю [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2009. — 13 листоп . — С. 22 : фотогр. 
Про художника Валерія Лімонова та його нову персональну виставку. 

 

Заморська, Л. «Так хочеться відтворити українство…» [Текст] / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 2—3 листоп. — С. 10. 
Про співака й композитора Олега Марцинківського, життя і творчість якого тісно 
пов’язані з Тернопіллям. До 60-річчя від дня народження. 

 

Ільницька, О. Вишиває для того, щоб подарувати [Текст] / 
О. Ільницька // 20 хвилин. — 2009. — 9—10 жовт. — С. 18: фотогр. 
Про майстриню-вишивальницю з Тернополя Ірину Передерій. 

 

Ільницька, О. «Сюжети дарує саме життя…» [Текст] : сотні робіт 
тернопільського художника Миколи Дмітруха брали участь у різно-
манітних конкурсах. На одному з них, що відбувся у Польщі, чоловік 
навіть встановив рекорд / О. Ільницька // 20 хвилин. — 2009. — 
31 листоп. — 1 груд. — С. 10 : фотогр. 

 

Калашнік, С. «Забагато пам’ятників не буває» [Текст] : [інтерв’ю 
з архітектором] / розм. І. Погоріла // RIA плюс. — 2009. — 14 жовт. — 
С. 20 : фотогр. 

 

Колоритні обрії  Тетяни Витягловської [Текст] // Образотворче 
мистецтво. — 2009. — № 3. — С. 55: фотогр. 
Про чортківчанку Тетяну Витягловську — майстриню художнього ткацтва. 
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Костишин, Л. Добрий фотограф знімає… головою [Текст] / Л. Кости-
шин // Вільне життя. — 2009. — 4 груд. — С. 8. — (Світ захоплень). 
Про фотокора чортківської районної газети та перемоги в мистецькій біографії 
фотомайстра. 

 

Левицька, Л. «Художник щасливий, коли впадає у дитинство» 
[Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 2009. — 26 листоп. — С. 26. 
Творчий портрет відомої тернопільської художниці Ганни Ткачик. 

 

Лімонов, В. «Є вірус, страшніший за грип» [Текст]: [ інтерв’ю 
з тернопільським художником] / розмовляла І. Погоріла // 20 хвилин. — 
2009. — 11—12 листоп. — С. 8 : фотогр. 

 

Мазур, Т. Будівничий на ниві культури [Текст] / Т. Мазур // Вільне 
життя. — 2009. — 13 листоп. — С. 6. — (Про гарну людину). 
Про колишнього працівника культури і мистецтва Юліана Івановича Музику. До 
75-річчя від дня народження. 

 

Мамчур, М. Миті життя, відтворені бісером… [Текст] / М. Мамчур 
// Нова ера. — 2009. — 2—8 груд. — С. 9. 
Про прекрасні вироби з бісеру тернополянки Марійки Нечипорук. 

 

Мандибура, Т. Вишивки, відчуті душею [Текст] / Т. Мандибура // 
Вільне життя. — 2009. — 4 листоп . — С. 8. — (Знайомство). 
Про творчий доробок народної майстрині художньої вишивки Ірини Семенівни 
Герман. 

 

Мороз, В. Слідами забутого майстра [Текст] : про Антона Осинсь-
кого навіть мистецтвознавці знають дуже мало. Одначе цей загадковий 
митець залишив після себе не тільки ім’я, але й багато витончених 
скульптур, зокрема на Тернопіллі / В. Мороз // 20 хвилин. — 2009. — 
13—15 листоп. — С. 18 : фотогр. 

 

Мочула, І. Картина — вияв душі господаря [Текст] : власник 
приватної АртГалереї Ігор Мочула давно закоханий у живопис. Каже, 
що спілкування з художниками і перебування серед картин надихає 
його залучати інших людей у  світ мистецтва : [інтерв’ю] / розмовляла 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2009. — 14—15 груд. — С. 10 : фотогр. 

 

Новіцька, К. І пензель у руці [Текст] / К. Новіцька // Свобода. — 
2009. — 16 жовт. — С. 8. — (Мистецькі посиденьки).  
Про тернопільського митця Богдана Романюка. 
 

Новіцька, К. Соло на трубі [Текст] / К. Новіцька // Свобода. — 
2009. — 2 жовт. — С. 8: фотогр. 
Про нашого земляка, заслуженого артиста України, професора Романа Михайло-
вича Наконечного. 
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Олександр Смик став дворянином [Текст] // Номер один. — 
2009. — 30 груд. — С. 23. 
За значну багаторічну культурно-просвітницьку діяльність та за вагомі заслуги 
перед громадою краю поету, композитору, знаному культурно-публічному діячеві 
Олександру Смику вручили Шляхетсько-Дворянську грамоту. 
 

Садовська, Я. Ярослава Садовська: «Музика живе в мені» [Текст] : 
[інтерв’ю з тернополянкою, яка присвятила себе музиці] / спілкувалася 
І. Гавришок // Нова ера. — 2009. — 16—22 груд. — С. 9 : фотогр. 
 

Фарина, І. Любов до мистецтва об’єднує Левандовських  [Текст] / 
І. Фарина // Тернопільські оголошення. — 2009. — 11 листоп. — С. 8 : 
фотогр. 
Про сім’ю Левандовських із Кременця, яка залишає свій слід у різних видах 
мистецтва. 
 

Федорців, Н. Цифри на папері, квіти — у душі [Текст] / 
Н. Федорців // Місто. — 2009. — 25 листоп. — С. 7: фотогр. 
Звання майстра народної творчості днями присвоїли тернополянці Наталії 
Герасим’юк. 
 

Чорна, Н. Крок управо, крок уліво – творчий розстріл, або Ніч із 
життя Миколи Пазізіна [Текст] / Н. Чорна // Вільне життя. — 2009. — 
11 листоп. — С. 11 : фотогр. 
Про найпрофесійнішого майстра пензля, автора понад 40 персональних виставок 
Миколу Пазізіна. 
 

Шот, М. Обруч для президента і «веснянка» для прем’єра [Текст] / 
М. Шот // Вільне життя. — 2009. — 9 жовт. — С. 8. — (Майстрині). 
Про члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України Надію 
Семців із Теребовлі. 
 

Янківська, С. Керамічнй дивосвіт башуківського майстра [Текст] / 
С. Янківська // Вільне життя. — 2009. — 20 листоп. — С. 8. 
Про тернополянина, талановитого майстра художнього литва та керамічних 
виробів, лауреата Всеукраїнських виставок досягнень народного господарства 
Дмитра Павлушка. 
 

Інше 
Буяк, Я. Сакральні пам’ятки —  в одному виданні / Я. Буяк // Сво-

бода. — 2009. — 18 груд. — С. 8 : фотогр. — (На книжкову полицю). 
Видавництво «Новий колір» випустило книгу «Замки Тернопілля» та готує до 
видання повноколірний фотоальбом «Сакральні пам’ятки Тернопільщини». 

 

Волинський, С. Про поета-романтика замовили слово [Текст] / 
С. Волинський // Тернопільські оголошення. — 2009. — 28 жовт. — С. 6. 
Про заходи до 200-річчя з дня народження Юліуша Словацького у Кременці. 
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Гриб, А. Друге народження «Первоцвіту» [Текст] / А. Гриб // Вільне 
життя. — 2009. — 9 жовт. — С. 5. — (Творча палітра). 
Про творче об’єднання художників міста Тернополя «Первоцвіт», яке відновило 
свою роботу. 

 

Гродецька, В. Усе про сакральні пам’ятки [Текст] : побачив світ 
ілюстрований фотоальбом-довідник «Сакральні пам’ятки Тернопілля» / 
В. Гродецька // Експрес. — 2010. — 24—31 груд. — С.12. 

 

Дорош, І. «Ми змушені заробляти на себе самі…» [Текст] : голова 
Тернопільської організації НСХУ Ігор Дорош у переддень професійного 
свята розповідає про досягнення та проблеми Спілки. Він вважає, що 
відкинути професіоналів вигідно багатьом і тоді цю нішу заповнюють 
люди з вулиці : [інтерв’ю з головою ОО НСХУ] / розм. Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2009. — 9—10 жовт. — С. 10 : фотогр. 

 

Заморська, Л. Книга, що виховує патріотів [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2009. — 2 жовт. — С. 22 : фотогр. 
Презентація книг В. Фольварочного «Стриножені коні» і «На приспаному вулкані» 
в ДАТО. 

 

Ізотова, Н. Говорили вчені про ікону [Текст] / Н.Ізотова // Вільне 
життя. — 2009. — 7 жовт. — С. 12. — (Світ нашої духовності). 
Про ІІ Міжнародну конференцію «Ікона та іконічність в Україні на початку 
ХХІ століття» у Зарваниці. 
 

Ізотова, Н. У Зарваниці відбулася конференція «Ікона та іконічність 
в Україні» [Текст] : ІІ Міжнародна конференція відбулась у Зарваниці 
23—25 вересня / Н. Ізотова // 20 хвилин. — 2009. — 9—10 жовт. — 
С. 14 : фотогр. 

 

Кибалюк, М. Хресна дорога Івана Гнатюка [Текст] / М. Кибалюк // 
Свобода. — 2009. — 2 жовт. — С. 8: фотогр. 
Про наукові читання «Поет і політкаторжанин Іван Гнатюк — лауреат Національ-
ної премії України ім. Т. Г. Шевченка» у Вишнівецькому відділі національного 
заповідника «Замки Тернопілля». 
 

Костів-Гуска, Г. «Золота пектораль» українського духу [Текст] / 
Г. Костів-Гуска // Свобода. — 2009. — 13 листоп. — С. 6. — (Друковане 
слово). 
Про літературно-мистецький журнал обласної організації Національної спілки 
письменників України «Золота пектораль», що віднедавна виходить у Чорткові. 

 

Крепич, В. У Чорткові оновили старий Будинок  культури [Текст] / 
В. Крепич // Місто. — 2009. — 21 жовт. — С. 2 : фотогр. 
Чортківський районний будинок культури, якому виповнилося 100 років, урочисто 
відкрили після реставрації. 
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Лічинська, С. Світ побачили «Сакральні пам’ятки Тернопільщини» 
[Текст] / С. Лічинська // Місто. — 2009. — 30 груд. — С. 7. 
Про ілюстрований фотоальбом-довідник «Сакральні пам’ятки Тернопілля», який 
побачив світ у видавництві «Новий колір» (м. Тернопіль). 
 

Мовчан, У. Великий Говилів піднімає на ноги вся громада [Текст] / 
У. Мовчан // Місто. — 2009. — 2 груд. — С. 16 : фотогр. — (Досвід 
громади). 
У Великому Говилові Теребовлянського району зусиллями громади, влади та 
місцевого підприємця був зроблений ремонт у сільському будинку культури. 
 

Мороз, В. Видали альбом про святе [Текст] / В.Мороз // 
20 хвилин. — 2009. — 23-24 груд. — С. 5. 
Книгу-альбом «Сакральні пам’ятки Тернопільщини» презентовано для тернополян 
та гостей нашого краю. 
 

Сирник, І. На вечорниці до… печери [Текст] : на Андрія туристам 
пропонують чимало цікавих маршрутів / І. Сирник // Експрес. — 
2009. — 10-17 груд. — С. 14. 
Про оригінальне святкування Андріївських вечорниць на Тернопільщині. 
 

Фарина, І. Кременецькі художники подарували школі дванадцять 
картин [Текст] / І. Фарина // Тернопільська газета. — 2009. — 
25 листоп. — С. 7. 

 

Хацаєнко, В. Золотий набуток від бабусь [Текст] / В. Хацаєнко // 
Свобода. — 2009. — 28 жовт. — С. 5. 
Про вишивальниць із Бережан. 
 

Шість тисяч кілометрів заради шестисот світлин [Текст] : усі 
сакральні пам’ятки Тернопільщини — в одному виданні // Нова 
Тернопільська газета. — 2009. — 23—29 груд. — С. 8. 
Про видання «Сакральні пам’ятки Тернопільщини», яке нещодавно за підтримки 
Тернопільської ОДА побачило світ у видавництві «Новий колір». 

 

Шот, М. Збирались у замку архітектори [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2009. — 5 листоп. — С. 16. 
Про засідання ради головних архітекторів областей, Криму і міст України в місті 
Збараж у Національному заповіднику «Замки Тернопілля». Розглядались проблеми 
реставрації та збереження культурної спадщини. 

 

Шот, М. І калиту пекли, і збитки робили [Текст] / М. Шот // Вільне 
життя. — 2009. — 11 груд. — С. 8. — (Звичаї нашого народу). 
Про відзначення у селі Залісці, що в Збаразькому районі, свята Андрія 
Первозваного. 
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Шот, М. «Розкішний замок у красі предивній» [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2009. — 7 листоп. — С. 8—9: фотогр. 
Про замковий комплекс Державного історико-архітектурного заповідника у 
м. Бережани, його історію та реставраційні роботи. 
 

Шот, М. Сім маршрутів Тернопілля [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2009. — 21 листоп. — С. 8—9 : фотогр. 
Про туристичну Тернопільщину та її культурні пам’ятки. 

 

Шот, М. Тернопілля засвітить свічки пам’яті [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2009. — 18 листоп. — С. 24 : фотогр. 
Про встановлення пам’ятного знака жертвам Голодомору 1932—1933 років на 
березі річки Збруч між смт Підволочиськом, що на Тернопільщині, та м. 
Волочиськом Хмельницької області. Автори проекту — скульптор Дмитро 
Пилип’як та архітектор Данило Чепіль. 

 

Спорудження пам’ятника Соломії Крушельницькій  в Тернополі 
Ільницька, О. Соломії зібрали три тисячі [Текст] / О. Ільницька // 

20 хвилин. — 2009. — 14—15 груд. — С. 2 : фотогр. 
На пам’ятник С. Крушельницькій у Тернополі представники «Молодої Просвіти» 
зібрали 3042 грн. 

 

Ільницька, О. Фото на згадку для Соломії Крушельницької [Текст] / 
О. Ільницька // 20 хвилин. — 2009. — 5—6 жовт. — С. 3 : фотогр. 
Про акцію зі збору коштів на пам’ятник С.Крушельницької у Тернополі. 
 

Подарують монету [Текст] // 20 хвилин. — 2009. — 9—10 жовт. — С. 1. 
Про сувенірну монету, яку даруватимуть тим, хто долучатиметься до облашту-
вання території біля пам’ятника Соломії Крушельницькій. 

 

Третяченко, О. Соломії доведеться почекати [Текст] / О. Третячен-
ко // Вільне життя. — 2009. — 6 листоп. — С. 1. — (Коротко). 
Про затримку з коштами на пам’ятник С. Крушельницькій. 

 

Цебрій, Є. Голову Соломії переробили [Текст] / Є. Цебрій // 
20 хвилин. — 2009. — 9—10 листоп. — С. 5: фотогр. 
Встановлення пам’ятника Соломії Крушельницькій у Тернополі затягується на 
невизначений термін. 
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