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Загальні питання культури 
Зарічна, Н. Митців відзначили преміями [Текст] / Н. Зарічна // Місто. — 

2010. — 22 берез. — С. 6. 
Про номінантів обласних премій в галузі культури за підсумками 2009 року. 

 

Золотнюк, А. Мистецтво врятує світ [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2010. — 24 берез. — С. 1 : фотогр. 
Про працівників культури, які відзначені на рівні держави та області. 

 

Новосядлий, Б. Серед номінантів – редактор відділу «Свободи» Михайло 
Іващук [Текст] / Б.Новосядлий // Свобода. — 2010. — 27 січ. — С. 7. 
Про номінантів із присудження обласних премій в галузі культури за 2009 рік. 

 

Премії в галузі культури [Текст] // Свобода. — 2010. — 24 берез. — С. 11. 
Голови Тернопільської ОДА Юрій Чижмарь та обласної ради Олексій Кайда підписали 
спільне розпорядження «Про присудження обласних премій в галузі культури за 
підсумками 2009 року». 

 

Юркевич, М. Тернополянин змагається за Національну премію [Текст]: 
тернопільський поет Ярослав Павуляк став претендентом на отримання 
найвищої відзнаки українських митців – Національної премії 
ім. Т. Г. Шевченка / М. Юркевич // 20 хвилин. — 2010. — 1—2 лют. — С. 4 : 
фотогр. 

* * * 
Нові лауреати [Текст] // Вільне життя. — 2010. — 22 січ. — С. 6. — 

(Відзначення). 
Опубліковано звіт про цьогорічних лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької та 
громадсько-політичної премії імені Братів Богдана та Левка Лепких 2010 року. 

 

Роман Півторак: «Премія імені братів Лепких цікава не лише 
Тернополю, а й всій Україні» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2010. — 27 січ. — С. 6: фотогр. 

* * * 
Названо лауреатів [Текст]: міжнародної літературної премії імені 

Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» за 2009 рік // Літературна 
Україна. — 2009. — 31 груд. — С. 2. 
Лауреатом цієї премії став письменник, науковець Петро Сорока (м. Тернопіль) – за 
книжку прози «Натщесерце». 
 

Бібліотечна справа 
Бібліотекам та навчальним закладам області передали 15 тисяч 

історичних книг [Текст] // Номер один. — 2010. — 24 лют. — С.3. 
15 тисяч книг унікальної серії видань «Українська Повстанська Армія» отримали 
бібліотеки навчальних закладів та публічні бібліотеки нашої області. 

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
Василечко, М. Ювілейне видання покажчика [Текст] / М. Василечко // 

Вільне життя. — 2010. — 20 січ. — С.7. — (Щойно з друку). 
Про ювілейне видання покажчика «Література до знаменних і пам’ятних дат 
Тернопільщини на 2010 рік» ТОУНБ. 
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Вітенко, В. Дарунок до ювілею [Текст] / В. Вітенко // Вільне життя. — 
2010. — 10 берез. — С. 1. — (Подякуй, газето!). 
Подяка директора ТОУНБ за фінансову допомогу у виданні бібліографічного покажчика 
«Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: 1939—2009 роки». 
 

Гадомська, Л. Григорій Куріненко – книжковий «Айболить» [Текст] / 
Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2010. — 3 лют. -— С. 28 : фотогр. 
Про Григорія Куріненка, який врятував чимало шедеврів літературної творчості в ТОУНБ. 

 

Друневич, М. "Катедра" — джерело віри [Текст] / М. Друневич // Вільне 
життя. — 2010. — 19 берез. — С. 6. — (Новини культури). 
Фонд відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ поповнився  
цінною книгою "Катедра", яка присвячена 20-літтю катедрального собору Непорочного 
Зачаття Пресвятої Богородиці та 20-річчю виходу УГКЦ з підпілля. 

 

Друневич, М. Ювілейні дати 2010 року [Текст]  / М. Друневич // 
Подільське слово. — 2010. — 12 лют. — С. 4.— (До джерел). 
Про ювілейний, 20-й випуск бібліографічного покажчика «Література до знаменних і 
пам’ятних дат Тернопільщини на 2010 рік», підготовлений спеціалістами відділу 
краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ. 

 

Журавлюк, В. Мініатюрне мистецтво бонсай [Текст] / В. Журавлюк // 
Подільське слово. — 2010. — 12 лют. — С. 11. — (Цікаво знати). 
Про книжкову виставку «Мініатюрне мистецтво (Бонсай)» у відділі сільськогосподарської 
літератури Тернопільської ОУНБ. 

 

Золотнюк, А. Є що нове почитати  [Текст] / А.Золотнюк // Вільне життя. — 
2010. — 19 лют. — С. 5. — (Добра справа). 
Про поповнення фондів Тернопільської ОУНБ та центральних бібліотек області 
20 примірниками журналів «Антология шпионажа» та «Уроки мудрості». 

 

Золотнюк, А. Поріг бібліотеки не Рубікон. Але і його іноді важко 
перейти [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 2010. — 5 берез. — С. 5. — 
(Запрошення). 
Про обслуговування відділом міського абонемента Тернопільської ОУНБ пенсіонерів та 
людей з особливими потребами. 

 

Книжковий ювілей [Текст]: Тернопільська обласна універсальна наукова 
бібліотека відсвяткувала сімдесятиріччя // Свобода. — 2010. — 13 січ. — С.5. 
 

Ковалькова, Т. Дзеркало культури [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне 
життя. — 2010. — 5 берез. — С. 5. — (Виставки). 
У відділі міського абонемента Тернопільської ОУНБ діє експозиція «Мова — дзеркало 
культури», присвячена Міжнародному дню рідної мови. 
 

Ковалькова, Т. Слова і мелодія, що проникають у серця [Текст] / 
Т. Ковалькова // Вільне життя. — 2010. — 15 січ. — С.8. 
Про творчу зустріч із відомим тернопільським поетом-піснярем, композитором, 
драматургом С. Лазо в ТОУНБ. 
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Мар’ їна, О. Розвиток корпоративних бібліотечних проектів в Україні 
[Текст] / О. Мар’ їна // Вісник Книжкової палати. — 2010. — №1.—  С. 22. —
25. — Бібліогр.: 31 назва. 
Здійснено аналіз функціонування корпоративних бібліотечних проектів в Україні, у тому 
числі Тернопільською ОУНБ. 
 

Моліцька, Г. Крупинка золота в літописі бібліотечної праці [Текст] / 
Г. Моліцька // Вільне життя. — 2010. — 26 лют. — С. 6. — (Ювілеї). 
Про новий бібліографічний покажчик «Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: 
1939—2009 роки», присвячений 70-річчю найбільшої публічної бібліотеки області. 
 

Новіцька, К. «Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний  
дотик до душі» [Текст] / К. Новіцька // Свобода. — 2010. — 26 берез. — С. 8 : 
фотогр. — (Володарі слова). 
Про вечір поетичних читань у Тернопільській ОУНБ. 
 

Обласній бібліотеці презентували збірку книг про Степана Бандеру 
[Текст] // Місто. — 2010. — 3 лют. — С. 4 : фотогр. 
Нещодавно народний депутат України Василь Деревляний передав три примірники 
тритомної збірки книг про Степана Бандеру Тернопільській ОУНБ. 
 

Оленич, Л. «Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України»  [Текст] / 
Л. Оленич // Вільне життя. — 2010. — 5 лют. — С. 6. — (Щойно з друку). 
З нагоди 165-річчя з дня народження  Івана Пулюя Тернопільська ОУНБ та науково-
технічна бібліотека Тернопільського національного технічного університету ім.І.Пулюя 
підготували бібліографічний покажчик «Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України». 
 

Ониськів, М. Богдан Стельмах: «Любов до Тернополя мені прищепив 
Ігор Ґерета» [Текст] / М. Ониськів / Вільне життя. — 19 берез. — С. 6 . — 
(Гості нашого міста). 
Про зустріч зі знаним українським поетом Богданом Стельмахом у Тернопільській ОУНБ. 
 

Родинюк, О. Та, що боролася і бореться [Текст] / О. Родинюк // Вільне 
життя. — 2010. — 26 берез. — С. 6. — (Що? Де? Коли?). 
Літературним вечором "Я вибирала долю собі сама" відзначили в Тернопільській ОУНБ 
ювілей української поетеси Ліни Костенко. 
 

Садовська, Г. «Моя газето, «Вільне…» [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя. — 2010. — 10 берез. — С. 7 : фотогр. — (Свято у нашому домі). 
Про репрезентацію книги «Головна газета Тернопілля» та участь у ній директорів 
обласних бібліотек: універсальної наукової — Василя Вітенка, для молоді — 
Мирослави Хмурич. 
 

Юркевич, М. Безкоштовно навчатимуть німецької [Текст] / М. Юркевич // 
20 хвилин. — 2010. — 5—6 берез. — С. 3. 
Безкоштовні курси німецької мови для тернополян проводять у Тернопільській ОУНБ. 
 

Будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
Данилишин, Б. Нашим заводам обіцяють допомогу [Текст] : економічного 

успіху досягне нині той регіон, який «зуміє себе правильно подати», каже 
міністр економіки України Богдан Данилишин. Тож він радить Тернопіллю 
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створити Раду інновацій краю : [інтерв’ю] / вела Л. Красновська // RIA плюс. — 
2010. — 3 лют. — С. 8 : фотогр. 
Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 

Збожна, О. Цвинтар забутих книжок [Текст] / О. Збожна // Свобода. — 
2010. — 19 берез. — С. 5. — (Про те, що хвилює). 
Авторка статті піднімає проблему добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Виставка «Кобзарів» [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2010. — 17 берез. — 

С. 3 : фотогр. 
В обласній бібліотеці для молоді діє виставка «Кобзарів» різних років видання, основу 
якої складають книги з приватної колекції культуролога і мистецтвознавця 
Іларіона Пилипця. 

 

Гривас, С. На картинах Омеляна — людські тіні та храми [Текст] / 
С.Гривас // 20 хвилин. — 2010. — 27-28 січ. — С.6: фотогр. 

Про виставку полотен тернопільського художника Ярослава Омеляна в обласній 
бібліотеці для молоді. 

 

Замок зібрав «Людей року» [Текст] // Свобода. — 2010. — 17 лют. — С. 1. 
Про цьогорічних лауреатів конкурсу «Людина року - 2009». Серед нагороджених, 
відзначених громадськістю Тернопілля, М.Хмурич – директор Тернопільської обласної 
бібліотеки для молоді та В.Ячмінський – актор Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка, народний артист України. 

 

Золотнюк, А. Розмаїття «Кобзарів» [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2010. — 19 берез. — С. 6. — (Репрезентації). 
Про виставку «Кобзарів» у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. 

 

Ільницька, О. Показують унікальні «Кобзарі» [Текст] / О. Ільницька // 
20 хвилин. — 2010. — 8—10 берез. — С. 4. 
Близько 200  «Кобзарів» та інших книг, присвячених Тарасові Шевченку, можна побачити 
на виставці в обласній бібліотеці для молоді. 

 

Ковальчук, Л. Лауреати конкурсу «Людина року - 2009» [Текст] / 
Л. Ковальчук // Свобода. — 2010. — 6 січ. — С. 1. — (Вітаємо). 
Директор Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Мирослава Хмурич стала 
переможцем конкурсу «Людина року - 2009». 
 

Коропецька, У. «Літературний Тернопіль», число 1 (2010 р.) [Текст] : 
огляд часопису / У. Коропецька // Вільне життя. — 2010. — 13 січ. — С. 10. — 
(Щойно з друку). 
Директор Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Мирослава Хмурич стала 
переможцем конкурсу «Людина року - 2009». 
 

Правдива, Д. Вічний вогонь української волі [Текст] / Д. Правдива // 
Вільне життя. — 2010. — 12 лют. — С. 1.— (Духовне). 
Про вечір пам’яті «Вічний вогонь української волі», присвячений 92-й річниці битви під 
Крутами, в обласній бібліотеці для молоді. 
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Садовська, Г. «Моя газето, «Вільне…» [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя. — 2010. — 10 берез. — С. 7 : фотогр. — (Свято у нашому домі). 
Про репрезентацію книги «Головна газета Тернопілля» та участь у ній директорів 
обласних бібліотек: універсальної наукової — Василя Вітенка, для молоді — 
Мирослави Хмурич. 
 

Чубата, Д. Висока планка конкурсу [Текст] / Д.Чубата  // Вільне життя. 
— 2010. — 17 лют. — С. 6: фотогр. 
Про лауреатів популярного і престижного конкурсу «Людина року - 2009», серед яких є 
працівники культури – народний артист України В.Ячмінський та директор обласної 
бібліотеки для молоді М. Хмурич. 
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Бобрівець, Л. Книжку читай – перемогу здобувай! [Текст] / Л.Бобрівець // 

Вільне життя. — 2010. — 17 лют.-С.6.-(Конкурс). 
Про фінал другого етапу міського дитячого конкурсу «Найкращий читач Тернополя – 
2009/2010» та його переможців. 

 

Гоменюк-Копистинська, І. Обрали найкращих читачів [Текст] / 
І. Гоменюк-Копистинська // 20 хвилин. — 2010. — 17 лют. — С.5: фотогр. 
Про другий етап міського конкурсу «Найкращий читач України» та його переможців. 

 

Маньовська, В. «Найкращий читач України — 2010» [Текст] / 
В. Маньовська // Вільне життя. — 2010. — 12 берез. — С. 5 : фотогр. 
Про підсумки третього етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Найкращий 
читач України». 

 

Новіцька, Н. Храм знань та інформації [Текст] / Н. Новіцька // Вільне 
життя. — 2010. — 29 січ. — С. 2. 
Директор Тернопільської обласної бібліотеки для дітей про історію створення бібліотеки, 
роботу установи та внесок працівників у зростання її авторитету. 

 

Осадчук, Л. Подарунок для чотирнадцяти тисяч читачів [Текст] : на 70-
річчя Тернопільська обласна бібліотека для дітей отримала книги «Дня» / 
Л. Осадчук // День. — 2010. — 19-20 лют. — С. 2 : фотогр. 

 

Томків, Л. «У вінок Кобзаря ми вплітаємо майбутнє» [Текст] / 
Л. Томків // Вільне життя. — 2010. — 17 берез. — С. 6. — (Конкурси). 
Про результати Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «У вінок Кобзаря ми 
вплітаємо майбутнє». 

 

Федчина, Л. Світоч української науки [Текст] / Л. Федчина // Вільне 
життя. — 2010. — 19 лют. — С. 5. — (Нетлінне). 
Про захід «Іван Пулюй – світоч української науки» в Тернопільській обласній бібліотеці 
для дітей. 

 

Інші бібліотеки області 
Бобрівець, М. Пам’ятають про Кобзаря [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 

життя. — 2010. — 5 берез. — С. 6 : фотогр. 
Тернопільська міська бібліотека для дорослих №5 зустріла 196-й рік від дня народження  
Тараса Шевченка літературною вітальнею «Пророк, народжений Україною». 
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Гаврилюк, І. Бібліотека вшановує Уласа Самчука [Текст] / І. Гаврилюк // 
Свобода. — 2010. — 5 берез. — С. 3 : фотогр. 
У центральній міській бібліотеці Тернопільської МЦБС відбулось засідання літературно-
мистецької вітальні «Червона калина», яке пройшло у формі літературного вернісажу під 
назвою «Волинська сага Уласа Самчука». 

 

Гродецька, В. Книги передали бібліотекам [Текст] / В. Гродецька // 
Експрес. — 2010. — 25 лют. — 4 берез. — Тернопільські новини. — С. 11. 
До сільських бібліотек-філій передано 15 тисяч книг, що розповідають про УПА. 

 

Коляда, В. Свято для першачків [Текст] : чудові заходи, присвячені Лесі 
Українці і Тарасові Шевченку, відбулися в Тернопільській бібліотеці №3 для 
дітей / В. Коляда // Свобода. — 2010. — 24 берез. — С.1. 
Авторка статті піднімає проблему добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 

Третяченко, О. Комп’ютер книжці не ворог [Текст] : а брат, товариш і 
друг… / О. Третяченко // Вільне життя. — 2010. — 19 берез. — С. 5. — 
(Прогрес у маси). 
Збаразька ЦБС разом із трьома філіями стали переможцями програми «Бібліоміст». 

 

Музейна справа 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

Блажієвська, О. Богдан Мельничук збирає друзів [Текст] / О. Блажієвська // 
Свобода. — 2010. — 5 лют. — С. 8 : фотогр. — (Посиденьки). 
В обласнму краєзнавчому музеї відбулась презентація нової книжки Богдана Мельничука 
«Сад любові». 

 

Бондарчук, О. «Сад любові» Богдана Мельничука [Текст] / О. Бондарчук // 
Нова Тернопільська газета. — 2010. — 3—9 лют. — С. 7. 
В обласному краєзнавчому музеї відбулась творча зустріч із відомим тернопільським 
письменником, краєзнавцем, заслуженим діячем мистецтв України Богданом 
Мельничуком. Він репрезентував свою нову книгу. 
 

Заморська, Л. Шевченкіана в рушниках [Текст] : в обласному 
краєзнавчому музеї діє виставка заслуженого майстра народної творчості, 
вишивальника Михайла Покиданця, де він представив вишиті рушники за 
творами Тараса Шевченка / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 15—
16 берез — С. 14 : фотогр. 

 

Костишин, Л. «… А він зі своїми кульбабками приніс нам весну» [Текст] / 
Л. Костишин  // Вільне життя. — 2010. — 5 лют. — С. 8: фотогр. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка живопису нашого земляка 
з Ланівців Олега Яцули та уродженця Львівщини Ігоря Грабара. 

 

Костишин , Л. Той, що вишиває [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 
2010. — 24 берез. — С. 9 : фотогр — (Світ захоплень). 
Про нашого земляка, що нині мешкає на Буковині, заслуженого майстра народної 
творчості України, персональна виставка якого відкрилася в Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї. 
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Костюк, С. Музичний дарунок [Текст] / С. Костюк // Вільне життя. — 
2010. — 15 січ. — С. 8. 
Бережанський композитор Іван Миськів подарував Тернопільському обласному 
краєзнавчому музею 30 томів авторських творів. 
 

Маньовська, В. Сад любові Богдана Мельничука [Текст] / В. Маньовська // 
Вільне життя. — 2010. — 5 лют. — С. 6. 
В обласному краєзнавчому музеї відбулась репрезентація нової книги Б. Мельничука «Сад 
любові», що вийшла у видавництві «Воля». 
 

Ониськів, М. Подвижниця музейництва [Текст] / М.Ониськів // Вільне 
життя. — 2010. — 19 лют. — С.5. — (День народження книжки). 
Про презентацію книжки Я. Гайдукевич «Не перервати б духовності нитку…» в 
Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. 

 

Ониськів, М. Таємниці лемкині у слові [Текст] / М. Ониськів // Вільне 
життя. — 2010. — 5 лют. — С. 6. 
Про репрезентацію першої поетичної збірки поетеси Марії Тройчак «Лемківська 
таємниця» в актовому залі обласного краєзнавчого музею. 

 

Родинні фотографії [Текст] // Вільне життя. — 2010. — 5 лют. — С. 6. 
Львівські науковці передали Тернопільському обласному краєзнавчому музею родинні 
фотографії. 
 

«Сад любові» Богдана Мельничука [Текст] // Тернопіль вечірній. — 
2010. — 3 лют. — С. 4: фотогр. 
В обласному краєзнавчому музеї відбулась презентація книжки-пісенника члена Національної 
Спілки письменників України, поета, письменника Богдана Мельничука «Сад любові». 
 

«Сад любові» заспівав [Текст] // Номер один. — 2010. — 3 лют. — С. 4. 
29 січня у обласному краєзнавчому музеї відбулась презентація нової співочої збірки 
Богдана Мельничука «Сад любові». 
 

Собуцька, В. Осяяна теплом науки [Текст] / В.Собуцька // Свобода. — 
2010. — 19 лют. — С. 6: фотогр. 
Про репрезентацію в обласному краєзнавчому музеї книги вченого секретаря музею 
Ярослави Гайдукевич «Не перервати б духовності нитку…». 
 

Тернопільський обласний художній музей 
Гриб, А. П’ятий лауреат [Текст] / А. Гриб // Вільне життя. — 2010. — 

20 січ. — С. 7. 
Про цьогорічну виставку-конкурс на здобуття обласної премії ім. Я. Музики, яка 
відкрилась в обласному художньому музеї. 

 

Дуда, І. Ігор Дуда: «Музей завжди живе минулим і майбутнім» [Текст] : 
[інтерв’ю з директором обласного художнього музею] / спілкувалася 
Н. Колесник // Нова ера. — 2010. — 10—16 берез. — С. 6 : фотогр. — (Про нас). 

 

Заморська, Л. Намальовано хрестиком  [Текст]: 150 тематичних і майже 
200 традиційних вишивок представили на традиційній виставці «Зимові 
зустрічі» в художньому музеї 60 майстринь із творчого об’єднання «Світ 
рукоділля» / Л.Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 12-13 лют. — С.22: 
фотогр. 
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Заморська, Л. Тернопілля на полотні  [Текст]: 80 творів представили на 
виставці-конкурсі в обласному художньому музеї 38 художників-аматорів із 
різних куточків області // 20 хвилин. — 2010. — 15-16 січ. — С.22. 

 

Заморська, Л. Цвітуть паперові квіти [Текст] : виставка паперопластики і 
писанок народного майстра із Заліщиків Ігоря Боднара до 23 березня діятиме 
у художньому музеї/ Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 8—9 берез — 
С. 14 : фотогр. 

 

Золотнюк А. Коли біолог стає митцем [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2010. — 12 берез. — С. 8 : фотогр. — (Репрезентації). 
Про першу виставку заліщицького майстра Ігоря Боднара в обласному художньому музеї. 

 

Костишин, Л. З колекції Еммануїла Бергера [Текст] / Л.Костишин // 
Вільне життя. — 2010. — 5 лют. — С. 8. 
В обласному художньому музеї відбулась науково-практична конференція «Мистецтво 
екслібрису: історія, дослідження, колекції». 

 

Кузишин, І. Невичерпна криниця народної творчості [Текст] / 
І. Кузишин // Свобода. — 2010. — 22 січ. — С. 8. — (Тернопільщина 
мальовнича).  
Про обласну мистецьку  виставку-конкурс художників-аматорів на здобуття премії імені 
Ярослави Музики та її цьогорічного лауреата Михайла Тиханського з Монастириська. 

 

Мистецька премія [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2010. — 20 січ. — 
С. 4 : фотогр. 
В обласному художньому музеї відкрито виставку-конкурс на здобуття обласної 
мистецької премії для художників-аматорів ім. Я.Музики, в якій взяли участь 38 авторів. 

 

Ониськів, М. Син Микити Ігор Дуда — особистість многотрудна [Текст] / 
М. Ониськів // Вільне життя. — 2010. — 17 берез. — С. 6. — (Ювілеї). 
Творчий портрет директора обласного художнього музею Ігоря Дуди. До 70-річчя від дня 
народження. 

 

Шот, М. Вернісаж художників-аматорів [Текст] / М.Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2010. — 21 січ. — С. 16. 
Уп’яте в обласному художньому музеї  провели мистецьку виставку-конкурс художників-
аматорів на здобуття премії імені Ярослави Музики – українського живописця, графіка та 
майстра декоративно-ужиткового мистецтва. 

 

Обласний комунальний етнографічно-меморіальний музей  
Володимира Гнатюка у Велесневі 

Черемшинський, О. Гнатюк і Пулюй [Текст] / О.Черемшинський // 
Вільне життя. — 2010. — 19 лют. — С. 5.  — (Наші земляки). 
Про матеріали, що розповідають про стосунки Івана Пулюя та Володимира Гнатюка в 
обласному комунальному етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка. 

 

Черемшинський, О. ЇЇ автографи [Текст] / О. Черемшинський // Вільне 
життя. — 2010. — 19 берез. — С. 6. — (Нетлінне). 
Про ювілейну виставку «Ліна Костенко» в комунальному етнографічно-меморіальному 
музеї Володимира Гнатюка у Велесневі. 
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Інші музеї 
Гоменюк-Копистинська, І. Відкрили музей Івана Пулюя [Текст] / 

І. Гоменюк-Копистинська  // 20 хвилин. — 2010. — 5—6 лют.—С. 6. 
 

Гофман, О. Навчалися музейники  [Текст] / О.Гофман // Вільне життя. — 
2010. — 17 лют. — С.6.-(Коротко). 
На базі Гусятинського районного комунального краєзнавчого музею в рамках проекту 
«Впровадження новітніх механізмів функціонування рекреаційно-туристичного комплексу 
Гусятинського району для забезпечення сталого розвитку громад» відбулися навчальні 
семінари-тренінги для працівників 15 різнопланових громадських музеїв району. 

 

Гофман, О. Небайдужі меценати [Текст] / О.Гофман // Вільне життя. — 
2010. — 5 лют. — С. 6. 
Завдяки грантовому проекту та меценатам відремонтовано Гусятинський краєзнавчий 
музей, який буде відкрито для відвідувачів. 

 

Коні Уласа Самчука [Текст] // Тернопільські оголошення. — 2010. — 
24 лют. — С. 1 : фотогр. 
У літературно-меморіальному музеї Уласа Самчука у с. Тилявці Шумського району 
відбулося літературно-мистецьке свято «На білому коні». До 105-річчя від дня 
народження письменника. 

 

Левицька, Л. До ювілею видатного фізика відкрили музей і випустили 
монету [Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 2010. — 4 лют. — С. 24. 
До 165-річчя з дня народження Івана Пулюя в Тернопільському національному 
технічному університеті ім. І. Пулюя відкрили музей. 

 

Панасюк. П. Петро Панасюк: «Щасливий, що на схилі літ у моє життя 
увійшов Улас Самчук» [Текст] : [інтерв’ю з директором літературно-
меморіального музею Уласа Самчука у с. Тилявці Шумського району] / 
розмовляв І. Фарина // Тернопільські оголошення. — 2010. — 24 лют. — С. 7.  

 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний 

театр  ім. Т. Г. Шевченка 
Брик, Т. На щастя всім розбилась супниця [Текст] / Т.Брик // Свобода. — 

2010. — 19 лют. — С.8: фотогр. — (У театрі — прем’єра). 
Про новий спектакль Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т.Г.Шевченка «Супниця» та акторів, які задіяні в ньому. 

 

Віренко, Н. Не стало відомого актора [Текст] / Н. Віренко // Тернопіль 
вечірній. — 2010. — 20 січ. — С. 3: фотогр. 
Повідомлення про смерть заслуженого артиста України Івана Бикова, який радував своїм 
талантом не одне покоління тернопільських театралів. 
 

Гонта Марія Євгенівна [Текст] : заслужена артистка України // 
Тернопіль вечірній. — 2010. — 10 лют. — С. 7. 
Творчий портрет актриси Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г.  Шевченка Марії Гонти. 
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Гривас, С. У драмтеатрі готують три прем’єри [Текст] / С. Гривас // 
20 хвилин. — 2010. — 24—25 берез. — С. 3. 
 

Густенко, О. У суботу в драмтеатрі «сварганять капустяник» [Текст] / 
О. Густенко // Номер один. — 2010. — 24 берез. — С. 4. 
Про нові прем’єри цього сезону на сцені  Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка та творчий капустяник 27 березня. 
 

Заморська, Л. Актор із особливим темпераментом [Текст] : спогадами 
про покійного актора — ветерана Тернопільського драмтеатру Івана Бикова 
ділиться його донька Ірина Федорчук і колишні партнери по сцені. Для них 
він – людина з великої літери / Л.Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 12—
13 лют. — С. 16 : фотогр. 
 

Заморська, Л. Зіграють «Супницю» [Текст] : у Тернопільському 
драмтеатрі актори готують прем’єрну виставу про порцелянові пристрасті. 
Обіцяють глядачам дві години сміху / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 
12—13 лют. — С. 6 : фотогр. 
 

Ляховська, І. Його життя – служіння сцені [Текст] / І.Ляховський // 
Вільне життя. — 2010. — 29 січ. — С. 7: фотогр. 
Про життєвий і творчий шлях актора Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Івана Бикова. 
 

Огородник, Н. У нашому театрі буде цікаво [Текст] / Н. Огородник // 
Тернопіль вечірній. — 2010. — 24 берез. — С. 13. 
Про прес-конференцію до Міжнародного дня театру та плани Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка до 95-річчя 
з часу створення. 
 

Петрушенко, М. «Нами малюють, як фарбами…» : актор 
Тернопільського драмтеатру Микола Петрушенко не втрачає ентузіазму. Він 
досі береже енергію для сцени, бо мріє про театр, де актор зміг би грати, 
показуючи глядачу всю свою мистецьку палітру [Текст] : [інтерв’ю з 
актором] / розмовляла Л. Заморська // RIA плюс. — 2010. — 13 січ. — С. 20 : 
фотогр. 

 

Помер актор-ветеран Іван Биков [Текст] // 20 хвилин. — 2010. — 22—
23 січ. — С.15. 
Стаття присвячена пам’яті актора – ветерана Тернопільського обласного академічного 
українського драматичного театру  ім. Т.Г.Шевченка, заслуженого артиста України 
Івана Бикова. 

 

Попович, Ж. Євдокія Бобровська 100 разів зіграла Шевченківську матір-
наймичку [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2010. — 3 берез. — С.13 : 
фотогр. 

 

«Порцелянові пристрасті» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 
10—16 лют. — С. 6. 
Про нову постановку шевченківців та акторів, які задіяні в ній. 
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Протасевич, А. «З театру треба гнати політиканів…» [Текст] : суд 
нещодавно поновив Ігоря Сачка на посаді директора драмтеатру. Однак обласна 
рада не погоджується із рішенням Тернопільського міскрайсуду, а оскаржує 
його в Апеляційному. Мовляв, перипетії навколо посади директора — не 
політика / А. Протасевич// RIA плюс. — 2010. — 13 січ. — С. 6 : фотогр. 

 

Протасевич, А. На сцені – «Супниця» [Текст] / А. Протасевич // 
20 хвилин. — 2010. — 15-16 лют. — С. 2: фотогр. 
Про прем’єру вистави «Супниця» та акторський склад виконавців. 

 

Сачко, І. «Театр не може бути розмінною монетою у політичних 
іграх…» [Текст]: [інтерв’ю з поновленим на посаді директором драмтеатру] // 
Нова Тернопільська газета. — 2010. — 6—12 січ. — С. 8: фотогр. 
Про резонанс у мистецьких та владних колах Тернополя щодо поновлення на посаді 
директора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Ігоря Сачка. 

 

Семеняк, В. Володимир Ячмінський: «В Індії я отримав енергетичний 
масаж…мізків і душі» [Текст] / В. Семеняк // Місто. — 2010. — 24 берез. — С. 7. 
Про народного артиста України Володимира Дмитровича Ячмінського. 

 

Сирник, І. В артистів — свято [Текст] / І. Сирник // Експрес. — 2010. — 
25 берез.—1 квіт. — С. 11. 
Про відзначення Міжнародного дня театру в Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Сирник, І. Гроші не головне [Текст] / І. Сирник // Експрес. — 2010. — 
18—25 лют. — С. 12: фотогр. 
Прем’єра комедії «Супниця, або порцелянові пристрасті» в Тернопільському 
академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т.Г.Шевченка. 
 

Шимків Оксана Володимирівна [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2010. — 
17 лют. — С. 5 : фотогр. 
Про актрису Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т.Г.Шевченка Оксану Шимків. 
 

Інші театри 
Бутенко, Л. Родинне свято в «Дивосвіті» [Текст] / Л. Бутенко // Вільне 

життя. — 2010. — 22 січ. — С. 1. — (Світ нашої духовності). 
Про шкільний народний, художній театр «Дивосвіт», що в Тернопільській 
загальноосвітній школі № 22. 

 

Матвієвська, О. Театру «Дивосвіт» — 15 років [Текст] / О. Матвієвська // 
20 хвилин. — 2010. — 5—6 лют. — С. 10 : фотогр. 
Тернопільський театр «Дивосвіт» (СШ №22 м.Тернопіль) – єдиний в Україні серед 
шкільних театрів, якому присвоїли звання народного. 
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Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Бондарчук, О. «Богиня фортепіано» Етелла Чуприк: «Я щаслива грати у 
Тернополі» [Текст] / О.Бондарчук // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 
17-23 лют. — С. 6: фотогр. 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт за участю піаністки 
Етелли Чуприк. 

 

«Вікна моєї душі розчинено навстіж…» [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2010. — 10—16 лют. — С. 5. 
Про літературно-мистецький вечір «І докличеться він. Дохрипить. Долетить» та 
презентацію книги Миколи Литвина «Лелека Пелазг» в обласній філармонії. 

 

Гаврилюк, І. Ігор Гаврилюк: «Німці від захвату… тупочуть ногами» 
[Текст] : [інтерв’ю з відомим тернопільським співаком] / розмовляла 
Я. Чайковська // Тернопіль вечірній. — 2010. — 10 берез. — С. 6 : фотогр. — 
(Таланти). 

 

Густенко, О. Музичні польоти з Етеллою Чуприк [Текст] / О. Густенко // 
Номер один. — 2010. — 17 лют. — С. 2 : фотогр. 
Про виконання 3-ої симфонії Сергія Рахманінова  відомою піаністкою Етеллою Чуприк, 
концерт якої у супроводі симфонічного оркестру (диригент М. Кріль) відбувся у залі 
Тернопільської обласної філармонії. 

 

Дігай, Т. Свято класичної музики [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя. — 
2010. — 19 лют. — С. 1. — (Година прекрасного). 
В обласній філармонії вперше прозвучав Третій концерт для фортепіано С.Рахманінова. 
Солістка — Етелла Чуприк, диригент – М.Кріль. 

 

Заморська, Л. Премію витратить на сиротинець [Текст] / Л.Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 29—30 січ. — С. 6. 
Директор обласної філармонії Ярослав Лемішка Всеукраїнську літературну премію імені 
Братів Богдана і Левка Лепких вирішив витратити на сиротинець. 

 

Заморська, Л. У філармонії — «Вінок Шопену» [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 3 береш. — С. 4 : фотогр. 
Оновлена концертна програма «Вінок Шопену», присвячена 200-річчю з дня народження 
видатного польського композитора, відбудеться в обласній філармонії. 

 

Заморська, Л. У філармонії — «Сніг у Флоренції» [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 19—20 берез. — С. 22. 
В обласній філармонії відбудеться літературно-музична композиція «Сніг у Флоренції», 
присвячена Ліні Костенко. 

 

Золотнюк, А. Сторіччя поета весняного похмілля [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя. — 2010. — 26 лют. — С. 7 : фотогр. 
В обласній філармонії відбувся мистецький вечір «Незнищеність краси», присвячений 
100-річчю від дня народження поета Богдана-Ігоря Антонича. 
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Климчук, Г. Лауреатами Всеукраїнської премії імені Богдана та Левка 
Лепких стали Ярослав Лемішка та Василь Івашків [Текст] / Г. Климчук // 
Номер один. — 2010. — 27 січ. — С. 2.  

 

Лемішка став лауреатом [директор обласної філармонії] [Текст] // 
20 хвилин. — 2010. — 22—23 січ. — С. 6. 
Ярослав Лемішка отримав премію імені братів Лепких 2010 року за пропаганду 
української пісні за межами України та концертну діяльність. 

 

Лемішка, Я. Ярослав Лемішка: «Міжкультурні непорозуміння та невдачі 
не стосуються пісні» [Текст] : [інтерв’ю з директором обласної філармонії, 
заслуженим артистом України] / спілкувалася Н. Ліпінська // Нова ера. — 
2010. — 3—9 лют. — С. 8 : фотогр. 

 

Лічинська, С. Лауреатом Всеукраїнської премії став наш земляк [Текст] / 
С. Лічинська // Місто. — 2010. — 27 січ. — С. 6 : фотогр. 
Цьогорічним лауреатом став нащ земляк Ярослав Лемішка – заслужений артист України, 
директор Тернопільської обласної філармонії. 

 

Нагороди знайшли своїх героїв [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2010. — 6-12 січ. — С. 2. 
За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку національного мистецтва, 
багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм оголошено Подяку прем’єр-
міністра трьом працівникам обласної філармонії. 

 

Премія імені братів Лепких дісталася доктору та артисту [Текст] // 
Свобода. — 2010. — 22 січ. — С. 8. — (Приємні новини). 
Нотатки про цьогорічних лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької та громадсько-
політичної премії імені Братів Лепких, серед яких директор обласної філармонії 
Я. Лемішка. 
 

Чуприк, Е. Піаністка Етелла Чуприк: «Після інавгурації буду просити 
Президента, щоб подарував тернопільській філармонії новий рояль» [Текст]: 
[інтерв’ю з піаністкою, заслуженою артисткою України] / розмовляла Т. Брик // 
Свобода. — 2010. — 19 лют. — С. 8: фотогр. — (Гості міста). 
 

Шевченківський концерт подарували педагогам [Текст] // Свобода. — 
2010. — 12 берез. — С. 3. 
В обласній філармонії відбувся урочистий концерт, присвячений 196-й річниці з дня 
народження Великого Кобзаря. 

 

Шот, М.  Шопена звуки милі [Текст] / М. Шот // Вільне життя. — 2010. — 
12 берез. — С. 5 : фотогр. 
До 200-річчя від дня народження польського композитора та піаніста Ф. Шопена на сцені 
Тернопільської обласної філармонії відбулася літературно-музична композиція «Вінок 
Шопену». 

Те ж. — Урядовий кур’єр. — 2010. — 20 берез. — С. 11 : фотогр. 
 

Шульга, К. Сергій Надал: «Свої національні символи ми не віддамо 
нікому!» [Текст] / К. Шульга // Вільне життя. — 2010. — 17 берез. — С. 5 : 
фотогр. 
Про урочистий концерт, присвячений 196-й річниці з дня народження Т. Г. Шевченка, в 
обласній філармонії. 
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Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
Боднарчук, О. Пісні про війну, що закликають до миру [Текст] / 

О. Боднарчук // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 10—16 лют. — С. 5 — 
(фотогр). 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся безкоштовний концерт тернопільського гурту 
«Долг», приуочений 21-й річниці виведення військ з Афганістану. 

 

Бурма, В. Твоїм, Тарасе, подихом живем! [Текст] / В. Бурма // Вільне 
життя. — 2010. — 12 берез. — С. 1. 
Про звіт майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Гусятинського району. 

 

Валькевич, В. «Жертва» зими [Текст] / В. Валькевич // Вільне життя. — 
2010. — 5 берез. — С. 1. — (Оце так!). 
Про провал сходів, що ведуть до ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса та обговорення цього 
питання у Тернопільській міській раді. 

 

І в «Березіль» прийшла весна [Текст] // Свобода. — 2010. — 10 берез. — 
С. 5 : фотогр.  
Про зруйновані сходи ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса та їх капітальний ремонт. 

 

Левицька, Л. Артисти дарують свято [Текст] : понад 30 тисяч гривень 
зібрали під час благодійного концерту-акції «Даруй світло», що відбувся у 
тернопільському палаці культури «Березіль» / Л. Левицька // Голос України. — 
2010. — 30 берез. — С. 20. — (Милосердя). 

 

«Різдво у серці» [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2010. — 3 лют. — С. 4: 
фотогр. — (Об’єктив). 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся традиційний щорічний фестиваль «Різдво у 
серці», де були представлені кращі виступи. 

 

Шкула, А. Пісні про Афганістан глядачів «розчавили» [Текст] / А.Шкула 
// 20 хвилин. — 2010. — 12-13 лют. — С. 5. 
Про враження від концерту пам’яті воїнів-афганців у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 

Інші концерти 
Нечай, В. У Копичинецькій виправній колонії виступив «Оркестра Волі» 

[Текст] / В. Нечай // Нова ера. — 2010. — 24 берез. — С. 4. 
 

Навчальні заклади 
Тернопільське обласне державне музичне училище 

 ім. С. Крушельницької 
Андрійчук, П. До учителя [Текст] / П.Андрійчук // Вільне життя. — 

2010. — 19 лют. — С. 5. — (Вітаємо!). 
Професор КНУКіМ, заслужений працівник культури України, керівник заслуженого 
народного ансамблю пісні і танцю України «Дарничанка» вітає свого вчителя – викладача 
Тернопільського державного обласного музичного училища ім. С.Крушельницької Юрія 
Максему із семидесятиріччям. 
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Духовий оркестр музучилища став найкращим на Всеукраїнському 
фестивалі [Текст] // Номер один. — 2010. — 6 січ. — С. 3. 
За рішенням журі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу духових оркестрів «Моршин 
збирає друзів» звання лауреата конкурсу та Гран-прі фестивалю присвоєно духовому 
оркестру Тернопільського обласного державного музичного училища ім. Соломії 
Крушельницької. 
 

Кушнірик, М. Музикант із душею «технаря» [Текст] : інтерв’ю з 
диригентом студентського духового оркестру Тернопільського обласного 
державного музичного училища ім. С. Крушельницької Мирославом 
Кушніриком / розмовляла Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 29—30 січ. — 
С. 10 : фотогр. 
 

Леськів, М. Дві труби й альт долучилися до оркестру [Текст] / М. Леськів // 
Вільне життя. — 2010. — 17 лют. — С. 6. — (Щирий дарунок). 
У Бережанській виховній колонії побував з концертом духовий оркестр Тернопільського  
обласного державного музичного училища ім. С.Крушельницької. 
 

Лічинська, С. У музичному училищі відбулися творчі зустрічі [Текст] / 
С. Лічинська // Місто. — 2010. — 20 січ. — С. 6 : фотогр. 
Про добру традицію проводити творчі зустрічі талановитих та іменитих гостей зі 
студентами Тернопільського обласного державного музичного училища ім. Соломії 
Крушельницької. 
 

Рудзінський, М. «Наш оркестр – найкращий…» [Текст] : студенти 
Тернопільського музичного училища стали найкращими на фестивалі-
конкурсі духових оркестрів у місті Моршині / М.Рудзінський  // 20 хвилин. 
— 2010. — 22-23 січ. — С. 14: фотогр. 
 

Рудзінський, М. Тернопільські духовики підкорили Моршин [Текст] : гран-
прі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу духових оркестрів / М. Рудзінський // 
Вільне життя. — 2010. — 15 січ. — С. 8. — (Мистецтво — вічне).  
Студентський духовий оркестр Тернопільського обласного музичного училища 
ім. С. Крушельницької отримав перемогу серед 35-ти колективів. 
 

Теребовлянське вище училище культури 
Синенька, Б. Народні перлини теребовлянського «Намиста» [Текст] / Б. 

Синенька // Свобода. — 2010. — 10 берез. — С. 3: фотогр. — (Молоді 
таланти). 
Про учасників народного аматорського обрядово-фольклорного колективу «Намисто» 
Теребовлянського вищого училища культури.  
 

Інші навчальні заклади 
Ільків, В. Василь Ільків: «На тих, які першими повернулися із 

заслання, краяни  дивилися, як на дивовижу» [Текст]: [ інтерв’ю з 
викладачем музичної школи, заслуженим працівником культури України] 
/ розмовляв І.Фарина // Тернопільські оголошення. — 2010. — 17 лют. — 
С. 8 :фотогр. — (Життєві історії). 

 

Кубацька, Н. До школи – усією родиною [Текст] / Н.Кубацька // 
Свобода. — 2010. — 19 лют. — С. 8. — (Юні й талановиті). 
В актовій залі Тернопільської музичної школи №1 відбулося традиційне «Родинне свято». 
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Музика об’єднує серця [Текст]  // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 
24 лют. — 2 берез. — С. 6 : фотогр. 
У Тернопільській музичній школі №1 відбувся концерт родинних ансамблів «Наші 
таланти». 

 

Виставки, пленери 
Гродецька, В. Не майстер – козак! [Текст] / В.Гродецька // Експрес. - 

2010. — 31 груд. — 8 січ. — С. 8: фотогр.  
Упродовж січня в обласному архіві триватиме виставка «Народний майстер», присвячена 
80-річчю з дня народження відомого скульптора Володимира Лупійчука. 

 

Заморська, Л. Був українським Гомером [Текст] : рідкісні  документи 
про життя і творчість Уласа Самчука, а також книги письменника, 
представлені на виставці в обласному архіві/ Л. Заморська // 20 хвилин. — 
2010. — 22—23 лют. — С. 14 : фотогр. 

 

Заморська, Л. В архіві — «Шевченкове Слово і Слава»[Текст] / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 12—13 берез. — С. 22. 
З нагоди святкування Шевченківських днів у ДАТО відкрили виставку «Шевченкове 
Слово і Слава». 

 

Заморська, Л. Вшановують майстра [Текст] / Л.Заморська // 20 хвилин. 
— 2010. — 4-5 січ. — С 13: фотогр.  
Про фотодокументальну виставку «Народний майстер», присвячену 80-річчю покійного 
скульптора –різьбяра Володимира Лупійчука, в ДАТО. 

 

Заморська, Л. Картини, сповнені радістю [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 22-23 січ. — С. 22: фотогр. 
Понад 30 картин представив на своїй першій персональній виставці в приватній 
АртГалереї молодий тернопільський художник Андрій Цуп. 

 

Заморська, Л. «Тарас — це наша сутність» [Текст] : виставку до 196-ї 
річниці з дня народження Тараса Шевченка упродовж місяця можна оглянути 
в галереї Спілки художників / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 12—
13 берез. — С. 22 : фотогр. 

 

Заморська, Л. Художник, що підкорив світ  [Текст] / Л.Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 1-2 лют. — С. 13. 
Цікаві моменти з життя і творчості графіка та живописця Якова Гніздовського висвітлює 
фотодокументальна виставка, організована в ДАТО. 

 

Мацейко, А. У «PICASSO» картини молодих художників [Текст] / 
А. Мацейко // Вільне життя. — 2010. — 5 лют. — С. 8 : фотогр. 
У магазині «PICASSO» (м. Тернопіль) відкрито виставку молодих художників. 
 

 

Острівець мистецтва серед засніженого міста [Текст] // Тернопіль 
вечірній. — 2010. — 3 лют. — С. 27: фотогр. — (Прекрасне). 
Про АртГалерею у центрі Тернополя, її історію та персональні виставки. 
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Попович, Ж. У Тернопільському замку зібрали замки тернопільські. 
Фотографічні [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2010. — 17 берез. — С. 4. 
Організатори проекту «Краса, яка може загинути», представили в одному із старовинних 
залів тернопільського замку фотовиставку, присвячену пам’яткам архітектури та 
приверненню уваги держави до їх жалюгідного стану. 

 

Фестивалі, конкурси 
Всеукраїнська танцювальна олімпіада 

Вітер, В. Танцюють усі! [Текст] / В. Вітер // Вільне життя. — 2010. — 26 
лют. — С. 8. — (Гайда на свято). 
Танцюристи з усіх куточків України та із закордону боротимуться за звання найкращих на 
ІV Всеукраїнській танцювальній олімпіаді в Тернополі. 

Голояд, І. У Тернополі — наймасштабніше танцювальне дійство країни 
[Текст] / І. Голояд // Тернопільські оголошення. — 2010. — 3 берез. — С. 4 : 
фотогр. 
Про організаторів, хід, учасників, критерії відбору переможців на Всеукраїнській 
танцювальній олімпіаді в Тернополі. 

 

Калачик, Ю. Тиждень під знаком танців [Текст] / Ю. Калачик // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 24 лют.— 2 берез. — С. 6 . 
З 27 лютого до 7 березня Тернопіль перетвориться на танцювальну столицю України. Тут 
пройде IV Всеукраїнська танцювальна олімпіада. 

 

Море танців — у Тернополі [Текст] // 20 хвилин. — 2010. — 10—11 лют. — 
С. 6. 
Про IV Всеукраїнську танцювальну олімпіаду в Тернополі, яка триватиме з 27 лютого до 
7 березня. 
 

Новіцька, К. Тернопіль танцюватиме вісім днів [Текст] / К. Новіцька // 
Свобода. — 2010. — 26 лют. — С. 8. 
Близько  п’яти тисяч учасників, майже триста колективів з десяти країн світу завітало до 
Тернополя на ІV Всеукраїнську танцювальну олімпіаду. 
 

Ноженко, І. Танцювальне шоу буде в Тернополі вісім днів [Текст] / 
І. Ноженко // 20 хвилин. — 2010. — 24—25 лют. — С. 2. 
За звання кращих на ІV Всеукраїнській танцювальній олімпіаді в Тернополі 
змагатимуться п’ять тисяч танцюристів . 
 

Сагаль, О. Тернопіль — столиця танцю! Принаймні на тиждень [Текст] / 
О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 10—16 берез. — С. 12. 
Про найграндіозніше та наймасштабніше танцювальне дійство у Тернополі. 
 

Танцювальна олімпіада в Тернополі у ТРЦ «Подоляни» [Текст] // 
Тернопільські оголошення. — 2010. — 24 лют. — С. 8. 

 

Танцюють всі: і 5-ти, і 50-річні! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2010. — 3—9 берез. — С. 5. : фотогр. 
Про грандіозне дійство, яке приймає Тернопіль — ІV Всеукраїнську танцювальну 
олімпіаду. 
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Цебрій, Є. Тернопіль — столиця танців ! [Текст] : танцювальна 
олімпіада у Тернополі триватиме ще чотири дні — 1—3 та 7 березня / Є. 
Цебрій // 20 хвилин. — 2010. — 1—3 берез. — С. 1-2 : фотогр. 

 

Обласний фестиваль «Повір у себе» 
Бурма, В. Окрилені вірою в себе [Текст] / В. Бурма // Вільне життя. — 

2010. — 6 січ. — С.10.-(Фоторепортаж). 
Про фестиваль «Повір у себе», який уже вп’ятнадцяте проходив у нашій області. 

 

Обласний фестиваль театральних колективів  

«Діти Мельпомени»  
Гривас, С. Школярі шиють костюми самі [Текст] / С.Гривас // 20 хвилин. — 

2010. — 17-18 лют. — С. 6 : фотогр. 
19 театральних колективів тернопільських шкіл стали учасниками фестивалю «Діти 
Мельпомени». 

 

Гродецька, В. Актор із дитинства [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 
2010. — 25 лют.—4 берез. — Тернопільські новини. — С. 12: фотогр. 
Майже 240 дітей з усіх районів Тернопільщини взяли участь в обласному фестивалі 
театральних колективів «Діти Мельпомени». 

 

Костишин, Л. Парад театрів [Текст] : відбувся обласний фестиваль-
конкурс театральних колективів «Діти Мельпомени» / Л. Костишин // Вільне 
життя. — 2010. — 24 лют. — С.5 : фотогр. 

 

Фестиваль вертепів у Тернополі 
Герасимів, З. На фестивалі вертепів за три години роздали понад 100 

літрів гарячої куті [Текст] / З. Герасимів // Номер один. — 2010. — 13 січ. — 
С. 8 : фотогр. 
Більше 15-ти творчих колективів із різних куточків області були учасниками фестивалю 
вертепів на Співачому полі в Тернополі. 

 

Гнатюк, В. На фестивалі колядували вертепи з усієї області [Текст] / В. 
Гнатюк // Місто. — 2010. — 13 січ. — С. 6 : фотогр. 
Про фестиваль вертепів на Співочому полі в Тернополі. 

 

Духовний код української душі [Текст] // Свобода. — 2010. — 15 січ. — 
С. 5 : фотогр. 
Про фестиваль вертепів у Тернополі та колективи-переможці. 

 

Лічинська, С. Найкращі вертепи виступатимуть у Березолі [Текст] / 
С. Лічинська // Місто. — 2010. — 20 січ. — С. 2. 

 

Українська душа різдвяного вертепу [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2010. — 13 —19 січ. — С.14. 

Те ж. — Свобода. — 2010. — 13 січ. — С. 3. 
10 січня 2010 року на Співочому полі Тернополя відбувся фестиваль вертепів, 
організований громадськими організаціями. 

 

Шот, М. Чий вертеп кращий [Текст] / М.Шот // Урядовий кур’єр. — 
2010. — 16 січ. — С. 16 : фотогр. 
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Учасники вертепів із Гусятинського, Бережанського, Козівського, Зборівського та інших 
районів області брали участь у конкурсі вертепів на Співочому полі м. Тернополя. 

 

Янович, А. Ірод перетворився на Путіна, а дружина Жида — Сару 
Коннор [Текст] / А.Янович // Тернопільські оголошення. — 2010. — 13 січ. — 
С. 5: фотогр. 
Про цьогорічний конкурс різдвяних вертепів, що відбувся 10 січня на Співочому полі в 
Тернополі. 

 

Зимове фольклорне свято у с. Горошовій Борщівського 
району 

Войтків, П. «Президент» привів сексуального бика [Текст] / П. Войтків // 
Тернопільські оголошення. — 2010. — 20 січ. — С. 11: фотогр. 
Традиційне карнавальне дійство Маланки в Горошовій відобразило у собі все, чим жила 
Україна протягом 2009 року. 

 

Захарчук, Д. «Маланка» була з «політикою» [Текст] / Д. Захарчук // 
Тернопіль вечірній. — 2010. — 20 січ. — С. 27: фотогр. 
Про гостей, самодіяльних артистів та програму свята. 

 

Калачик, Ю. «А-ля Ріо»  — у Горошовій… [Текст] / Ю. Калачик // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 13—19 січ. — С. 8. 
По давню традицію «водити Маланку» — у ніч на Старий Новий рік у Горошовій на 
Борщівщині. Заходи в рамках свята. 
 

Новіцька, К. Бешкетниця Маланка [Текст] / К.Новіцька // Свобода. — 
2010. — 20 січ. — С. 10: фотогр. 
Про історію започаткування та цьогорічний хід святкування Маланки у с. Горошовій 
Борщівського району. 
 

Протасевич, А. На «Маланку» усі кандидати у президента зберуться 
разом [Текст] / А. Протасевич // 20 хвилин. — 2009. — 11—12 січ. — С. 1. 
Яскраве видовище для гостей і для себе щороку влаштовують у Горошовій на 
Борщівщині. 

 

Третяченко, О. Ніч протиріч, або Горошова знов у новинах [Текст] / 
О. Третяченко // Вільне життя. — 2010. — 20 січ. — С. 9 : фотогр. 
Враження від проведення свята «Маланка». 

 

Чубата, І. «Що то за дурепа з колоском ?» [Текст] / І. Чубата // 20 хвилин. — 
2010. — 15—16 січ. — С. 8: фотогр. 
Про хід святкування Маланки в Горошовій 13 січня 2010 року. 

 

Шот, М. Пора народних жартів і розваг [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2010. — 19 січ. — С. 32 : фотогр. 
Про народне свято Маланки, яке по-особливому відзначають напередодні Старого Нового 
року в одному з найкращих сіл Тернопілля – Горошовій. 

 

Інші фестивалі та конкурси 
Брик, Т. Маленькі зірочки великого сузір’я [Текст] / Т. Брик // Свобода. — 

2010. — 10 лют. — С. 6: фотогр. — (Культура). 
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Про VІІІ обласний конкурс для юних скрипалів та віолончелістів, присвячений пам’яті 
братів Романа і Ярослава Теленків. 
 

Заморська, Л. Змагалися віолончелісти [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 12—13 лют. — С. 6. 
Понад 40 юних скрипалів і віолончелістів із різних куточків Тернопілля взяли участь у 
конкурсі виконавців на струнно-смичкових інструментах пам’яті Романа та Ярослава 
Теленків. 
 

Аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання Тернопільщини 

Зразковий художній фольклорно-обрядовий гурт «Ходаки»  
«Ходаки» і в Білорусі «Ходаки» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2010. — 6—12 січ. — С. 8. 
Юні артисти із Малого Ходачкова взяли участь у VIII Всебілоруському фестивалі 
національних культур «Суцвіття культур», продемонструвавши високу виконавську 
майстерність. 
 

Інші колективи 
Грінченко, М. Знайомтесь: «Називний відмінок» [Текст] / М. Грінченко // 

Свобода. — 2010. — 17 лют. — С. 5: фотогр. — (З піснею у серці). 
Про молодий гурт «Називний відмінок», пісні якого звучать на радіо, телебаченні, 
фестивальних конкурсах, вечірках. 

 

Крайнєва, Г. «Коли отримаєш золоту медаль за свій талант, згадаєш 
дідуся Чапкіса», — жартома наказував Марійці Горощук із ансамблю 
сучасного та народного танцю «Ольвія» Лановецького районного 
комунального будинку дитячої творчості Григорій Чапкіс… [Текст] / 
Г. Крайнєва // Свобода. — 2010. — 6 січ. — С. 14. — (Знай наших). 
Про творчі досягнення ансамблю «Ольвія» та його керівника Ольгу Голицеву з Ланівців. 
 

Кубацька, Н. Колядки — ліки від усіх хвороб [Текст] / Н.Кубацька // 
Свобода. — 2010. — 27 січ. — С. 14: фотогр. 
Про вокальний жіночий ансамбль «Галичанка» Галицького інституту імені В’ячеслава 
Чорновола. 
 

Левицька, Л. Співають те, що пережили [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2010. — 16 лют. — С. 20 : фотогр. 
Про тернопільський вокальний гурт «Долг», його репертуар та концерти. 
 

Мичко, С. Наші «Баби» —  всім бабам баби! [Текст] / С. Мичко // 
Тернопіль вечірній.— 2010. — 3 берез. — С. 15. 
Про оригінальний тернопільський гурт «Баби»  Центру професійно-технічної освіти № 1. 
 

Новіцька, К. «Многая літа» усім народам світу [Текст] / К. Новіцька // 
Свобода. — 2010. — 10 лют. — С. 3. — (Зачаровані піснею). 
Про лауреата всеукраїнських фестивалів народної творчості, козацької пісні «Байда», 
учасника звітних концертів області в Києві — народний аматорський хор «Червона 
калина» Козівського будинку культури. 
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Шот, М. «Нам нині не робити, а колодку волочити…» [Текст] / М. Шот 
// Вільне життя. — 2010. — 12 лют. — С. 7. — (Народні майстри). 
Про аматорський обрядово-фольклорний ансамбль с. Залісців Збаразького району. До 25-
річчя з дня створення колективу. 
 

Клубна справа, кіно 
Золотнюк, А. Клубна проблема: кому будувати, а кому чекати [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя.— 2010. — 17 берез. — С. 7. — (Лист покликав 
у дорогу). 
Лист-роздум із села Конюхів Козівського району про відсутність клубу та культурні 
проблеми молоді. 
 

Костишин, Л. Квітує культура весь рік [Текст] / Л.Костишин // Вільне 
життя. — 2010. — 27 січ. — С. 6: фотогр. 
Про великоглибочецький вертеп та творчі колективи місцевого будинку культури. 

 

Лічинська, С. «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…» [Текст] / 
С. Лічинська // Місто. — 2010. — 17 берез. — С. 6 : фотогр. 
Про святковий вечір, присвячений пам’яті Великого Кобзаря, в сільському клубі села 
Гнилиці, що у Підволочиському районі.  

 

Обвалився дах будинку культури [Текст] // Вільне життя. — 2010. — 
29 січ. — С. 1. 
В Улашківцях Чортківського району обвалилась покрівля будинку культури. 
 

Притсупа, І. В Улашківцях обвалився будинок культури… [Текст] / 
І. Приступа // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 3—9 лют. — С. 4 : 
фотогр. — (Надзвичайні пригоди). 
У селі Улашківці Чортківського району через прорахунки будівельників та погані умови 
утримання обвалився дах будинку культури. 
 

Відкриття багатозального мультикомплексового кінотеатру 
«Сінема сіті» 

Захарчук, Д. Там є навіть диванчики для поцілунків [Текст] / 
Д. Захарчук, Р. Костюк // Тернопіль вечірній. — 2010. — 10 берез. — С. 6. 
Про відкриття багатозального мультикомплексового кінотеатру «Сінема-сіті» в ТРЦ 
«Подоляни». 

 

Левицька, Л. Є місця для поцілунків! [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2010. — 10 берез. — С. 10. 
Про новий кінотеатр світової мережі «Сінема сіті», що відкрився в ТРЦ «Подоляни» . 

 

Лічинська, С. У Тернополі — сучасний чотиризальний кінокомплекс 
[Текст] : кращий ніж у Європі / С. Лічинська // Місто. — 2010. — 10 берез. — 
С. 2 : фотогр. 
У ТРЦ «Подоляни» запрацював сучасний європейський  кінотеатр «Сінема Сіті». 

 

Мичко, С. …І диванчики для поцілунків [Текст] : надсучасний 
кінокомплекс почав приймати глядачів у Тернополі / С. Мичко // Україна 
молода. — 2010. — 16 берез. — С. 12. 
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Тернопіль став другим містом України, де відкрився мультикомплекс «Сінема Сіті». 
 

У Тернополі відкрився сучасний кінотеатр вартістю20 мільйонів [Текст] // 
Номер один. — 2010. — 10 берез. — С. 3. 
5 березня у ТРЦ «Подоляни» відкрився перший в місті сучасний мультикомплекс «Сінема 
сіті», розрахований на 512 глядачів . 

 

Шот, М. Тернопіль отримав сучасний кінокомплекс [«Сінема сіті»] 
[Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2010. — 17 берез. — С. 24. 

 

Персоналії 
Брик, Т. Два голоси — одна любов [Текст] / Т. Брик // Свобода. — 2010. — 

19 берез. — С. 8 : фотогр. 
Про Галину і Михайла Іваськівих, які працюють у Будинку культури с. Глинки 
Козівського району. 

 

Бурма, В. Яскрава палітра фотомайстра [Текст] / В. Бурма // Вільне 
життя. — 2010. — 24 берез. — С. 6 : фотогр. 
Огляд творчості фотомайстра з Кременця. 

 

Бутин, В. Кременчанин із вірменським прізвищем [Текст] / В.Бутин // 
Свобода. — 2010. — 5 лют. — С. 8 : фотогр. 
Про самобутнього художника з Кременця Олега Вартабедяна. 

 

Вергун, К. Симфонія барв від Михайла Тиханського [Текст] / К. Вергун // 
Свобода. — 2010. — 15 січ. — С. 8. — (У виставковій залі). 
Про лауреата цьогорічної Обласної мистецької премії ім. Ярослави Музики художника 
Михайла Тиханського. 

 

Весельська, Л. Ляльки з духовки [Текст] : тернополянка Наталія Басараб 
зліпила 50 портретних ляльок / Л. Весельська // Україна молода. — 2010. — 
13 січ. — С. 11. 

 

Герман, О. Премудрість від Олега Германа [Текст]: інтерв’ю з поетом-
піснярем / розмов. О. Вільчинський // 20 хвилин. — 2010. — 15—16 січ. — 
С. 10 : фотогр. 

 

Грищик, К. На полотні оживають квіти… [Текст] / К. Грищик // Свобода. — 
2010. — 20 січ. — С. 5 : фотогр. 
Про майстриню-вишивальницю з села Чернихова Галину Федорівну Чайковську. 

 

З музикою по життю [Текст] // Тернопільські оголошення. — 2010. — 
24 лют. — С. 7. 
Про начальника оркестру, військового диригента 11-ї окремої гвардійської артилерійської 
бригади, що у Тернополі, майора М. Віятика. 

 

Заморська, Л. Дитяче хобі переросло в роботу [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 4—5 січ. — С. 14: фотогр. 
Про Наталю Пархомчук та її захоплення бісероплетінням. 
 

Заморська, Л. Малює супроти всіх обставин  [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 5—6 лют. — С. 16: фотогр. 
Про художника-аматора з Великих Гаїв, першу виставку якого відкриють в АртГалереї. 
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Заморська, Л.  «Я — за мистецтво, що вчить» [Текст] / Л. Заморська // 
Вільне життя. — 2010. — 5—6 берез. — С. 16 : фотогр. 
Про молоду тернопільську художницю і поетесу Світлану Волкову. 
 

Колесник, Н. Оксана Бозько — наймолодша майстриня з бісероплетіння 
[Текст] / Н. Колесник // Нова ера. — 2010. — 24 лют. —2 берез. — С. 9 : 
фотогр. 
Про п’ятнадцятирічну рукодільницю, народного майстра художнього бісероплетіння, 
тернополянку Оксану Бозько. 
 

Лабай, В. Військо та музика — нероздільні [Текст] / В. Лабай // Вільне 
життя. — 2010. — 26 лют. — С. 7. — (Покликання). 
Про начальника оркестру, військового диригента 11-ї окремої гвардійської артилерійської 
бригади, що в Тернополі, майора Михайла Віятика. 
 

Лабай, В. За офіцерським одностроєм — витончена душа композитора 
[Текст] : твори майора Михайла Віятика стали окрасою багатьох оркестрів / 
В. Лабай // Місто. — 2010. — 24 лют. — С. 7 : фотогр. 
Військовий оркестр 11-ї окремої гвардійської артилерійської бригади, що у Тернополі, — 
один  із найкращих у Збройних силах України. Ним керує військовий диригент, 
заслужений діяч мистецтв України, майор Михайло Віятик. 

Лабай, В. З музикою — на все життя [Текст]  / В. Лабай // Нова ера. — 
2010. — 24 лют. —2 берез. — С. 6 : фотогр. 
Про військового диригента 11-ї окремої гвардійської артилерійської бригади, що у 
Тернополі, заслуженого діяча мистецтв України, майора М. Віятика. 
 

Лещишин, О. «Я став невідомим поетом і власні співаю пісні» [Текст] : 
[інтерв’ю з музикантом, поетом, працівником обласного методичного центру 
народної творчості] / розмовляла К. Новіцька // Свобода. — 2010. — 12 лют. — 
С. 8 : фотогр. — (Мистецькі посиденьки). 
 

Новіцька, К. Найголовніше – це спокій і затишок вдома [Текст] / 
К. Новіцька // Свобода. — 2010. — 22 січ. — С. 8 : фотогр. 
Про неповторний світ вишивки тернополянки Наталії Герасим’юк. 
 

Ноженко, І. «Дайте мені тисячу років, і я розмалюю небо…» [Текст] : Іван 
Марчук привіз до Тернополя дві нові картини. Вони продовжують цикл 
«Погляд у безмежність» / І. Ноженко // 20 хвилин. — 2010. — 24—25 берез. — 
С. 3 : фотогр. 
 

«Роботу архітектора оцінюють люди…» [Текст] // 20 хвилин. — 2010. — 
15—16 січ. — С. 14. 
Архітектор Станіслав Калашник про роль архітектора в житті та розвитку міста 
Тернополя. 
 

Сагаль, О. Гопаком по світу! [Текст]: кременчанин Олег Ольшанський 
дивує своїми танцями Малайзію / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 
2010. — 20—26 січ. — С. 6 : фотогр. 
Про 27-річного кременчанина Олега Ольшанського та його любов до танців. 
 



 25 

Сагаль, О. «З лози можна виплести усе!»  [Текст] / О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 27 січ. — С. 6 : фотогр. 
Про родину Дмитруків із Білої та її захоплення лозоплетінням. 
 

Сагаль, О. Іван Марчук: «Тернопіль настільки лінивий і байдужий, що 
думаю, моя виставка була тут востаннє…»  [Текст] / О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 3-9 лют. — С. 7 : фотогр. 
Про нові виставки нашого славетного земляка, художника І. Марчука, його роздуми й 
образа за музей, який він хотів створити у Тернополі. 
 

Садляк, С. Коли на ідеї надихають… жінки [Текст]: [інтерв’ю з 
колишньою вчителькою музики, а нині успішною бізнес-леді, керівником 
творчого об’єднання «Світ рукоділля»] / розмовляла Л.Заморська // 
RIA плюс. — 2010. — 17 лют. — С. 20 : фотогр. 
 

Салко, М. Чергова перемога Ореста Лижечки [Текст] / М. Салко // 
Вільне життя. — 2010. — 15 січ. — С. 8. 
Фотохудожник, фотокор чортківської районної газети «Голос народу» Орест Лижечко 
отримав чергову відзнаку своєї майстерності. 
 

Тарнавська, Н. «Задумів багато, а часу - обмаль» [Текст] / Н. Тарнавська // 
20 хвилин. — 2010. — 5—6 лют. — С. 12 : фотогр. 
Про вишивальницю зі Збаража Теофілію Буценко, роботи якої двічі виставляли в 
обласному художньому музеї. 
 

Теліщук, Г. «Хресний батько» «Світозарів» - підгайчанин Олексій 
Гайдукевич [Текст] / Г. Теліщук // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 
20—26 січ. — С. 6 : фотогр. 
Творчий портрет Олексія Гайдукевича, який 51 рік працює на культурно-освітній ниві. 
 

Фарина, І. Душа просвітлена пензлем [Текст] / І. Фарина // Свобода. — 
2010. — 22 січ. — С. 6 : фотогр. 
Про багатогранну особистість, художника Богдана Романюка з Кременця. 
 

Фарина, І. Кольори Тетяни Балбус [Текст] / І. Фарина // Тернопільські 
оголошення. — 2010. — 10 берез. — С. 4 : фотогр.  
Про художницю з Кременця Тетяну Балбус. 
 

Цуп, А. «Головне, аби про картини говорили» [Текст]: інтерв’ю з 
тернопільським художником / розмовляла Л.Заморська // 20 хвилин. — 2010. 
— 15—16 січ. — С. 13: фотогр. 
 

Чабата, І. Любомира Шевчук живе у світі мережив  [Текст] / І.Чубата // 
20 хвилин. — 2010. — 29-30 лют. — С. 20 : фотогр. 
Про майстриню декоративно-прикладного мистецтва Любомиру Шевчук. 
 

Шот, М. …І звучить мелодія свята в Гончаря [Текст] / М. Шот // Вільне 
життя. — 2010. — 12 лют. — С. 1. 
Про майстра художньої кераміки, викладача гончарного мистецтва Тернопільської 
художньої школи Юрія Іщука. 
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Шот, М. «Корса» співає, людей збирає [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2010. — 27 січ. — С. 19 : фотогр. 
Про завідувачку клубом села Конюхи, що в Козівському районі, Стефанію Городецьку. 
 

Шот, М. Мелодія світла від гончаря [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2010. — 23 січ. — С. 8. — (Про Україну з любов’ю). 
Творчий портрет майстра художньої кераміки, викладача гончарного мистецтва в 
Тернопільській художній школі Юрія Іщука. 
 

Шот, М. Тут дух століть, що не змовкає [Текст] / М.Шот // Вільне життя. — 
2010. — 19 лют. — С. 4. — (З народних глибин). 
Про ентузіаста на ниві культури, завідувачку клубом у селі Конюхи Козівського району 
Стефанію Городецьку. 
 

Інше 
Абрам’юк, С. Із вертепом – до Києва та Одеси їздили тернопільські молоді 

просвітяни [Текст] / С.Абрам’юк // Свобода. — 2010. — 29 січ. — С. 8 — (Ще раз 
про свято). 
Уже вчетверте Тернопільський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації 
«Молода Просвіта» побував у Києві та Одесі. 

 

Бідзіля, Т. Лялька як оберіг [Текст] / Т. Бідзіля // Освіта України. — 
2010. — 12 берез. — С. 8 : фотогр. 
Про вихованців і педагогів Бережанського будинку творчості школярів, унікальні гуртки 
«Українська лялька та український оберіг», «Джерельце» та театр ляльок «Гніздечко». 

 

Будар, Т. Іграшкове життя [Текст] / Т. Будар // Свобода. — 2010. — 
5 берез. — С. 8 : фотогр. — (Народні обереги). 
Про Бережанський будинок дитячої творчості та роботу його гуртків «Гніздечко», 
«Українська лялька та український оберіг». 

 

Будар, Т. Тиждень мистецтва у Бережанах [Текст] / Т. Будар // Свобода. — 
2010. — 22 січ. — С. 6. 
Про тиждень мистецтва «Наші талановиті бережанці» в місцевому будинку творчості 
школярів, присвячений уродженцям краю, колишнім учням місцевої гімназії. 

 

Гнатюк, В. Сподівання мешканців Бучача не справдилися  [Текст] / 
В. Гнатюк // Місто. — 2010. — 6 січ. — С. 2 : фотогр. 
Про сакральні пам’ятки мистецтва, твори І.-Г.Пінзеля, що не повернуті в церкву Святої 
Покрови м. Бучача. 

 

Гнатюк, В. У різдвяній шопці поселилися живі ягнята [Текст] / В. Гнатюк // 
Місто. — 2010. — 6 січ. — С. 2: фотогр. 
Про участь дитячого вертепу Центру дитячої творчості в урочистостях освячення 
різдвяної шопки на Театральному майдані. 

 

Гривас, С. Тернополяни посвяткують цілий місяць [Текст] / С. Гривас // 
20 хвилин. — 2010. — 4-5 січ. — С. 2. 
Про заходи з відзначення Нового року і Різдва Христового. 
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Гродецька, В. Вертеп із гетьманами [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 
2010. — 31 груд. — 8 січ — С. 11: фотогр. 
Про микулинецький вертеп та його постановника Нестора Трача. 

 

Гродецька, В. Суперечки за лавру [Текст] / В. Гродецька // Експрес. — 
2010. — 18—25 лют. — С. 11 : фотогр. 
Повернути Святоуспенську Почаївську лавру Кременецько-Почаївському державному 
історико-архітектурному заповіднику вимагає від уряду Тернопільська облрада. 

 

Дідик, Б. Вертеп у рідному селі [Текст] / Б. Дідик // Вільне життя. — 
2010. — 27 січ. — С. 6 : фотогр. 
Про різдвяний вертеп у Кривчиках Збаразького району. 

 

Заморська, Л. Розквітнув сад його любові  [Текст]: знаний письменник, 
краєзнавець та журналіст Богдан Мельничук презентував свій пісенник «Сад 
любові», до якого увійшли пісні та співана поезія на музику 13 композиторів / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 5—6 лют. — С. 22 : фотогр. 

 

Зарічна, Н. «Кохання і талант» позолотили [Текст] / Н. Зарічна // Місто. 
— 2010. — 17 берез. — С. 1. 
Золотою піснею минулого року назвали «Кохання і талант» у виконанні тернополянина 
Едуарда Романюти на Національному музичному конкурсі «Золоті пісні року». 

 

Зі столиці – з перемогою! [Текст] // Свобода. — 2010. — 22 січ. — 
С. 8.— (Знай наших). 
Студент Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка 
Андрій Гамбаль став лауреатом конкурсу патріотичної пісні «Голос України». 

 

Золотнюк, А. «Топільче» — майстрам, кіно — в кожне село [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя. — 2010. — 12 берез. — С. 2. 
Серед ініціатив управління культури ОДА — організація на території парку «Топільче» 
містечка народних майстрів та використання кінопроектного комплексу для показу кіно. 

 

Калуш, К. Перший день весни подарував тернополянам поживу для 
розуму і серця [Текст] : у перший день весни в прес-центрі «Вільного життя» 
відбулася культурно-мистецька подія, яка, як камертон, може задати настрій 
тернопільській весні… / К. Калуш // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 
3—9 берез. — С. 2 : фотогр. 
Про презентацію картини  Марії Ділай «Соломія Крушельницька» та радіоп’єси, 
присвячених видатній співачці. 

Колтун, Н. Богдан Мельничук «заспівав» [Текст] / Н. Колтун // Місто. — 
2010. — 3 лют. — С. 6: фотогр. 
Тернопільський письменник, заслужений діяч мистецтв України Б.Мельничук 
презентував збірку пісень на власні тексти. 

 

Коляда, В. Пісня тернопільського соловейка стала «золотою» [Текст] / 
В. Коляда // Свобода. — 2010. — 19 берез. — С. 8 : фотогр. 
На музичному конкурсі «Золоті пісні року», що відбувся у Національному палаці 
«Україна», пісню Едуарда Романюти «Кохання і талант» назвали найкращою. 
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Коропецька, У. Вручено нагороди  [Текст] / У. Коропецька // Вільне 
життя. — 2010. — 5 берез. — С. 1. 
Серед переможців ІІІ Всеукраїнського конкурсу сучасної радіоп’єси «Відродимо забутий 
жанр» є тернополяни — письменник, журналіст, заслужений діяч мистецтв України 
Богдан Мельничук і член Національної спілки журналістів України Лариса Щербак. 

 

Коропецька, У. Тернополяни — серед кращих [Текст] / У. Коропецька // 
Свобода. — 2010. — 15 січ. — С. 8 — (Знай наших). 
Переможцем конкурсу зі створення мистецького твору, присвяченого 300-літтю воєнно-
політичного виступу гетьмана Івана Мазепи, став Богдан Мельничук. 

 

Лазука, Л. Парад вертепів і півтонни куті! [Текст] / Л.Лазука // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 6—12 січ. — С. 8. 
Про обласний парад вертепів на Співочому полі. 
 

Левицька, Л. Храму повернули святині [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2010. — 19 січ. — С. 19 — (Духовність). 
Церкві Покрови Присвятої Богородиці, що у центрі міста Бучача на Тернопільщині, 
повернуто дияконські двері іконостасу роботи видатного скульптора середини XVIII 
століття І.-Г.Пінзеля. 
 

Маємо на Тернопіллі другий національний природний парк  [Текст] // 
Свобода. — 2010. — 19 лют. — С. 5 : фотогр. — (Приємно повідомити). 
2 лютого 2010 року Президент України підписав Указ «Про створення національного 
природного парку «Дністровський каньйон» на території Борщівського, Бучацького, 
Заліщицького та Монастириського районів. 
 

Матійчук, Г. Котра вулиця краще ? [Текст] / Г.Матійчук // Вільне життя. — 
2010. — 5 лют. — С. 6. 
Про відзначення свята коляди у селі Більче-Золоте Борщівського району. 
 

Мичко, С. Молитвами Президента [Текст] : Віктор Ющенко відкрив 
церкву Святого Михайла і передав Бучацькому храму Святої Покрови 
частину старовинного іконостасу роботи Пінзеля / С. Мичко // Україна 
молода. — 2010. — 5 січ. — С. 2. 
 

Мороз, В. Чортківський замок буде музеєм  [Текст] / В. Мороз // 
20 хвилин. — 2010. — 17—18 лют. — С. 6. 
Чортківський замок перебуватиме у складі Національного заповідника «Замки 
Тернопілля». Там будуть музеї і заклади для туристів. 
 

На Тернопільщині діятиме школа писанкарства[Текст] // Нова ера. — 
2010. — 24 лют.—2 берез. — С. 6. 
 

Новосядлий Б. Буцнівський співець Кобзаревої слави [Текст] / 
Б. Новосядлий // Свобода. — 2010. — 5 берез. — С. 5 : фотогр. — 
(Шевченкіана). 
Про перші пам’ятники Тарасові Шевченку в Західній Україні, споруджені за проектами 
талановитого уродженця с. Буцнева Тернопільського району Олександра Лушпинського. 
 

Олійник, І. З колядою до Чорного моря [Текст] / І.Олійник // Свобода. — 
2010. — 17 лют. — С. 5: фотогр. — (Пропагуємо українські традиції). 
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«Молода Просвіта» спільно з Тернопільським обласним молодіжним центром праці 
організували всеукраїнську різдвяну акцію «Ми їдемо з колядою» у східні області 
України, зокрема в Одесу. 
 

Показують колекцію нашої землячки Мирослави Музики [Текст] // 
20 хвилини. — 2010. — 22-23 січ. — С. 22. 
Меморіальну кімнату нашої землячки, художниці Ярослави Музики та постійну 
експозицію колекції, яку мисткиня заповіла музеєві, нещодавно відкрили у Львівській 
галереї мистецтв. 
 

Семеняк, В. «Літературний Тернопіль» відзначив найкращик [Текст] / 
В. Семеняк // Літературна Україна. — 2010. — 21 січ. — С. 3. 
Про урочисте нагородження авторів кращих творів, опублікованих у журналі 
«Літературний Тернопіль». 
 

Сирник, І. Намалюй писанку [Текст]: на Тернопільщині розпочинає 
роботу школа писанкарства для молоді / І.Сирник // Експрес. — 2010. — 19—
21 лют. — С. 12. 
 

Сирник, І. Святкуватимемо до Василя [Текст] / І.Сирник // Експрес. — 
2010. — 31груд.—8 січ. — С. 11. 
Про святкові заходи на відзначення зимових свят у Тернополі. 
 

Сирник, І. Свято зими [Текст] // Експрес. — 2010. — 4—11 лют. — 
Тернопільські новини. — С. 11. 
Про перелік заходів на Святі зими у Тернополі. 
 

У гості до казки [Текст]  // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 20—
26 січ. — С. 6 : фотогр. 
Незабутній заряд позитиву нещодавно отримали учні Тернопільської дитячої музичної 
школи №1 під час зустрічі з відомою дитячою письменницею Мартою Чопик. 
 

Шот, М. Проводам зими тернополяни влаштують свято [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр — 2010. — 11 лют. — С. 16. 
Програма проведення цьогорічного Свята зими. 
 

Шот, М. Різдво в Різдвянах [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2010. — 6 січ. — С. 4—5 : фотогр. 
Про збереження й відродження народних традицій у Різдвянах, що в Теребовлянському 
районі. 

 
 
 

Презентація книги новел «Зламані мальви»  України Богдана 
Мельничука 

Дігай, Т. «Зламані мальви» Богдана Мельничука репрезентували 
у Тернополі [Текст] / Т. Дігай // Місто. — 2010. — 10 берез. — С. 6 : фотогр. 
Про урочисту презентацію нової книги новел «Зламані мальви» відомого літератора, 
заслуженого діяча мистецтв України Богдана Мельничука. 

 

Заморська, Л. Новели при сучасників [Текст] : свою нову книгу «Зламані 
мальви» презентував тернопільський письменник, журналіст і краєзнавець 
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Богдан Мельничук/ Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 5—6 берез. — 
С. 22 : фотогр. 

 

Презентація другої книги Г.Садовської та В.Собуцької «Краяни» 
Бобрівець, М. Привітали народження «Краян» [Текст] / М.Бобрівець // 

Вільне життя. — 2010. — 3 лют. — С. 8.-(Засідання в клубі). 
Про перше засідання жіночого клубу «Калина» та презентацію книг Г. Садовської й 
В. Собуцької «Краяни». 

 

Вільхова, С. Двома перами – другу книгу [Текст] / С.Вільхова // 
Свобода. — 2010. — 5 лют. — С. 8.-(Презентація). 
У клубі «Калина» редакції «Вільне життя» відбулась презентація другої книги 
Г. Садовської і В. Собуцької «Краяни». 

 

Заморська, Л. Нова книга — про відомих тернополян  [Текст] / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 5—6 лют. — С. 22. 
Побачила світ нова книга тернопільських журналістів Г.Садовської та В.Собуцької. 
 

Книга про краян [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2010. — 3 лют. — 
С. 4 : фотогр. — (Об’єктив). 
Про книгу «Краяни», яку нещодавно презентували дві тернопільські журналістки 
Г.Садовська та В.Собуцька. 
 

РозКРАЯНа епоха [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 3—
9 лют. — С.7: фотогр. 
Дві відомі тернопільські журналістки Г. Садовська та В. Собуцька презентували у 
Тернополі уже другу свою спільну книгу «Краяни». 

 

Школа писанкарства «Намалюю писаночку» 
Герасимів, З. На Тернопільщині навчають писанкарству [Текст] / 

З. Герасимів // Номер один.— 2010. — 24 берез. — С. 13. 
Активісти місцевої «Молодої Просвіти» за рахунок коштів, отриманих від фонду 
«Відродження», створили школу писанкарства в 6-ти навчальних закладах Тернополя. 

 

Гривас, С. Писанки малюватимуть п’ять днів [Текст] : спеціально 
запрошені майстрині навчатимуть дітей та молодь техніки писанкарства, а 
також розкажуть про великодні традиції. Кількість охочих навчитися 
розмальовувати писанки щороку зростає / С. Гривас// 20 хвилин. — 2010. — 
24—25 лют. — С. 4 : фотогр. 
Про відкриття школи писанкарства у Тернополі, яку зініціював осередок «Молода 
Просвіта».  

 

Гривас, С. Писанки творили легко [Текст] / С. Гривас // 20 хвилин. — 
2010. — 14—25 берез. — С. 1. 
На Тернопіллі відкрито 12 центрів школи писанкарства. 

 

Левицька, Л. «Намалюю писаночку» [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України.— 2010. — 2 берез. — С.10. 
Чотири школи писанкарства під назвою «Намалюю писаночку» почнуть діяти у 
Теребовлянському, Чортківському, Шумському районах та в обласному центрі. 
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Суха, О. Готуємо до Великодня крашанки та писанки [Текст] : незабаром 
розпочне свою роботу школа писанкарства «Намалюю писаночку» / О. Суха // 
Місто. — 2010. — 3 берез. — С. 2. 

 

У школу писанкарства записалися тисячі учнів [Текст] // Тернопільські 
оголошення. — 2010. — 24 берез. — С. 5. 

 

Шот, М. Розписувати писанку навчатимуть знані майстри [Текст] / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2010. — 27 лют. — С. 16 : фотогр. 
У Тернополі та ще у трьох районах області впроваджуватимуть проект «Школа 
писанкарства «Намалюю писаночку». 

 

Спорудження пам’ятника Соломії Крушельницькій  в Тернополі 
Субчак, А. А виправити буде важко  [Текст] / А.Субчак // Вільне 

життя. — 2010. — 5 лют. — С. 6. 
Автор подає свої міркування з приводу встановлення пам’ятника Соломії 
Крушельницькій. 
 

Субчак, А. Примадонні Соломії віддаймо належне [Текст] / А. Субчак // 
Свобода. — 2010. — 24 лют. — С. 1. — (Точка зору). 
Автор пропонує місце для встановлення пам’ятника Соломії Крушельницькій. 
 

Театральний майдан буде з малюнком [Текст] // Тернопіль вечірній. — 
2010. — 3 лют. — С. 3. 
У міській раді відбулась робоча нарада, на якій обговорено питання спорудження 
пам’ятника Соломії Крушельницькій та благоустрою Театрального майдану. 
 

Чорній, Н. Мріють приїхати на освячення пам’ятника [Текст] / Н. Чорній 
// Вільне життя. — 2010. — 19 берез. — С. 5 —(Благодійність).  
Громадянин США п. Юрій Олійник передав на спорудження пам’ятника Соломії 
Крушельницькій у Тернополі 350 доларів США. 
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