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Загальні питання культури 
Новак, Н. На охорону старожитностей на Тернопіллі дадуть гроші 

[Текст] / Н. Новак  // 20 хвилин. — 2010. — 10—11 трав. — С. 4. 
Програми паспортизації об’єктів культурної спадщини Тернопілля та збереження й 
використання об’єктів культурної спадщини краю оновила облрада. 

* * * 
Гривас, С. Нагородили найкращих митців Тернопілля [Текст] / С. Гривас 

// 20 хвилин. — 2010. — 16 черв. — С. 4. 
Вісім обласних премій у галузі культури вручили цьогорічним лауреатам. 

 

Діячам культури — премії! Ще б червону доріжку… [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 16—22 черв. — С. 7. 
У Тернополі відбулося вручення премій у галузі культури за підсумками 2009 року. 
 

Третяченко, О. Митцям — достойну шану [Текст] / О. Третяченко // 
Вільне життя. — 2010. — 16 черв. — С. 6. — (Закріплена традиція). 
Про цьогорічних лауреатів обласних премій у галузі культури за підсумками 2009 року. 
 

Бібліотечна справа 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Андрейчин, М. Зацікавлено, по-діловому [Текст] / М. Андрейчин // 
Вільне життя. — 2010. — 9 квіт. — С. 7. — (Весняні конференції НТШ). 
У читальному залі Тернопільської ОУНБ відбулось підсумкове пленарне засідання НТШ.  
 

Брик, А. Від друкованої книги — до електронної [Текст] / А. Брик // 
Свобода. — 2010. — 16 черв. — С. 5 : фотогр. — (Подарунок з-за океану). 
У межах всеукраїнської програми «Бібліоміст», кошти на яку виділила Фундація Білла та 
Мелінди Гейтсів, у Тернопільській ОУНБ обладнали комп’ютерний центр. 
 

Буде зустріч із художницею [Текст] // 20 хвилин. — 2010. — 7—8 черв. — 
С. 3. 
У Тернопільській ОУНБ відбудеться благодійний вечір за участю художниці Світлани 
Драган. 
 

Відкрито тренінговий центр [Електронний ресурс] — Електрон. даны. — 
Режим доступу: http://www.oda.te.gov.ua/index.php?action=show&id=10897, 
вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр.  
Про відкриття навчального центру за програмою «Бібліоміст» у Тернопільській ОУНБ. 
 

Вітенко, В. «Бібліоміст» [Текст] / В. Вітенко // Вільне життя. — 2010. — 
11 черв. — С. 6. — (Навчальний центр). 
Про відкриття навчального центру та реалізацію програми «Бібліоміст» у Тернопільській 
ОУНБ. 
 

Гандзюк, Ю. Природа в книгах [Текст] / Ю. Гандзюк // Вільне життя. — 
2010. — 18 черв. — С. 6. — (Що? Де? Коли?). 
Фонди Тернопільської ОУНБ поповнились новими виданнями на природоохоронну 
тематику. 
 

Головин, Б. Зустріч шевченкознавців [Текст] / Б. Головин // Подільське 
слово. — 2010. — 7 трав. — С. 9. — (Конференції). 
У Тернопільській ОУНБ відбулось заключне пленарне засідання НТШ. 
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Горловиця, О. Театр Ореста Савки [Текст] / О. Горловиця // Свобода. — 
2010. — 30 квіт. — С. 5.  
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги Івана Бандурки «Орест Савка і його 
театр». 
 

Дігай, Т. Іван Бандурка: «Орест Савка і його театр» [Текст] / Т. Дігай // 
Вільне життя. — 2010. — 7 трав. — С. 6 : фотогр. — (Репрезентації).  
У Тернопільській ОУНБ  відбулася презентація нової книги літературознавця, краєзнавця, 
публіциста Івана Бандурки «Орест Савка і його театр». 
 

Жменька віршів Наталі Пасічник [Текст] // Свобода. — 2010. — 18 черв. 
— С. 8. — (Ліричним рядком). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася творча зустріч із молодою поетесою Наталею 
Пасічник. 
 

Журавлюк, В. Теплиці і парники на присадибній ділянці [Текст] / 
В. Журавлюк // Подільське слово. — 2010. — 23 квіт. — С. 11. — (Сад, 
город). 
Про книжкову виставку у відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ. 
 

Завтра — вечір із поетесою [Текст] // 20 хвилин. — 2010. — 14 черв. — С. 4. 
Про авторський вечір української письменниці Н. Пасічник у  Тернопільській ОУНБ. 
 

Золотнюк, А. Проклали «Бібліоміст» [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2010. — 25 черв. — С. 6. 
Про програму «Бібліоміст» та відкриття навчального центру в Тернопільській ОУНБ. 
 

Ковалькова, Т. Дослідженню української Нобеліани бути! [Текст] / 
Т. Ковалькова // Вільне життя. — 2010. — 30 квіт. — С. 1. 
Про підсумкове пленарне засідання НТШ, яке відбулось у читальному залі Тернопільської 
ОУНБ. 
 

Костюк, Р. Богдан Стельмах, поет від Бога [Текст] / Р. Костюк // 
Тернопіль вечірній. — 2010. — 5 трав.— С. 17. — (Гості). 
Про зустріч із поетом Богданом Стельмахом у Тернопільській ОУНБ.  
 

Курій, Н. «У Петрикові краще, аніж у Раю» [Текст] / Н. Курій // Свобода. — 
2010. — 11 черв. — С. 8 : фотогр. — (Її рукою водить любов). 
«Неповторний і багатогранний світ Світлани Драган» — саме під такою назвою днями 
відбувся благодійний вечір-зустріч із талановитою художницею в Тернопільській ОУНБ. 
 

Левицька, Л. «Бібліоміст» відкриває селянам доступ до Інтернету 
[Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 2010. — 18 черв. — С. 7. 
У Тернопільській ОУНБ відкрито регіональний навчальний центр у рамках проекту 
«Бібліоміст». 
 

Левицька, Л. Волонтери носять книги додому [Текст] / Л. Левицька // 
Голос України. — 2010. — 17 черв. — С. 11. 
Програма допомоги людям з особливими потребами почала діяти в Тернопільській ОУНБ. 
 

Матвієшин, Т. Бібліотека святкує з університетом [Текст] / 
Т. Mатвієшин, О. Кульчицька // Свобода. — 2010. — 21 квіт. — С. 7. — 
(Спільний ювілей). 
Про відзначення 70-річчя Тернопільського національного педагогічного університету 
ім. В. Гнатюка. Згадується Тернопільська ОУНБ. 
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Ноженко, І. Отримали подарунки від Гейтса [Текст] : тернопільські 
бібліотекарі виграли американський грант на 11 тисяч доларів США для того, 
аби відкрити у нашому місті навчальний мультимедійний комп’ютерний 
центр з Інтернетом. Згодом подібні центри для бібліотекарів відкриють у 
Збаражі і Бучачі / І. Ноженко // 20 хвилин. — 2010. — 18 черв. — С. 4 : 
фотогр. 

 

Ноженко, І. Розкажуть про Євросоюз [Текст] / І. Ноженко // 20 хвилин. — 
2010. — 4—5 черв. — С. 4. 
Консультації з навчання за кордоном, працевлаштування, інформацію про життя у 
Євросоюзі зможуть отримати всі тернополяни в Центрі європейської інформації  
Тернопільській ОУНБ. 
 

Ноженко, І. Тернополянам розкажуть про Євросоюз  [Електронний 
ресурс] / І. Ноженко. — Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: 
http://te.20minut.ua/news/176904.html, вільний. — Заголовок з екрана. — Мова 
укр. — Аналог друк. вид. (20 хвилин. — 2010. — 4—5 черв. — С. 4). 
Про роботу Тернопільського центру Європейської інформації в ОУНБ. 
 

Ноженко, І. Тернополяни отримали подарунки від Білла Гейтса 
[Електронний ресурс] / І. Ноженко. — Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: 
http://te.20minut.ua/news/10178398, вільний. — Заголовок з екрана. — Мова 
укр. — Аналог друк. вид. (20 хвилин. — 2010. — 18 черв. — С. 4). 
Про відкриття навчального центру  за програмою «Бібліоміст» у Тернопільській ОУНБ. 
 

Подяка [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 21—27 квіт. — 
С. 6. 
Директор видавництва «Джура» Василь Ванчура висловлює подяку всім, хто долучився до 
організації та проведення Всеукраїнського фестивалю української книги «ДЖУРА-фест», 
у тому числі й директору Тернопільської ОУНБ В. Вітенку.  
 

Слободян, О. Англомовне літо [Текст] / О. Слободян // Вільне життя. — 
2010. — 28 трав. — С. 3. 
Коротке повідомлення про відновлення роботи клубу розмовної англійської мови в 
Тернопільській ОУНБ. 
 

У Тернополі буде зустріч із художницею Світланою Драган 
[Електронний ресурс] — Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: 
http://te.20minut.ua/news/177604, вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр. 
— Аналог друк. вид. (20 хвилин. — 2010. — 7—8 черв. — С. 3.). 
Виставку картин і виробів із бісеру художниці, інваліда з дитинства із діагнозом ДЦП 
Світлани Драган можна буде побачити в Тернопільській ОУНБ  9 червня.  
 

У Тернополі відбулося відкриття регіонального навчального центру 
«Бібліоміст» [Електронний ресурс] // Бібліотечному фахівцю. — Електрон. 
дані. — Режим доступу: http://profy.nplu.org/index.php?page=200, вільний. — 
Заголовок з екрана. — Мова укр.  
 

Юркевич, М. Безкоштовно навчають англійської [Текст] / М. Юркевич // 
20 хвилин. — 2010. — 4 черв. — С. 3.  
Безкоштовні курси англійської мови проводитимуть щочетверга в Тернопільській ОУНБ. 
Лекції будуть читати американські волонтери Шерон Хайні та Чак Серфейс. 
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Юркевич, М. Тернополян безкоштовно навчатимуть англійської 
американські волонтери [Електронний ресурс] / М. Юркевич. — Електрон. 
ст. — Режим доступу до ст.: http://te.20minut.ua/news/177357, вільний. — 
Заголовок з екрана. — Мова укр. — Аналог друк. вид. (20 хвилин. — 2010. — 
4 черв. — С. 3). 
Безкоштовні курси англійської мови проводитимуть волонтери з Америки щочетверга в 
Тернопільській ОУНБ.  

 

Юркевич, М. У бібліотеці — англомовний «Шрек» [Текст] / М. Юркевич // 
20 хвилин. — 2010. — 7—8 черв. — С. 2 : фотогр.  
Знайомилися та спілкувалися англійською, а  також дивилися англомовну версію «Шрека» 
у Тернопільській ОУНБ. 

 

Юркевич, М. У Тернопільській обласній бібліотеці для дорослих — 
англомовний «Шрек» [Електронний ресурс] / М. Юркевич. — Електрон. ст. 
— Режим доступу до ст.: http://te.20minut.ua/news/177526, вільний. — 
Заголовок з екрана. — Мова укр. — Аналог друк. вид. (20 хвилин. — 2010. — 
7—8 черв. — С. 2). 
3 червня протягом двох годин тривало перше заняття з англійської мови, яке провели 
американські волонтери в Тернопільській ОУНБ. 
 

Будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
Артим, А. 35-та сесія міської ради: бюджет Тернополя прийнято, землю 

під бібліотеку виділено [Текст] / А. Артим // Нова ера. — 2010. — 19—
25 трав. — С. 2 : фотогр. 
Депутати міської ради прийняли рішення дати дозвіл на складання проекту відведення 
земельної ділянки для завершення будівництва нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
на майдані Мистецтв. 
 

Білий, І. Михайло Цимбалюк: «Спільними зусиллями Тернопільщина 
здобуде славу краю, в якому хочеться жити» [Текст] / І. Білий // Номер один. 
— 2010. — 23 черв. — С. 9 : фотогр. 
У статті згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
 

Взялися за бібліотеку [Текст] // 20 хвилин. — 2010. — 17—18 трав. — С. 1. 
На сесії міської ради 13 травня депутати дозволили складати проект відведення земельної 
ділянки — майже 0,8 га на майдані Мистецтв — для завершення будівництва нового 
приміщення обласної бібліотеки. 

 

Лучка, Д. Бюджетний колапс [Текст] / Д. Лучка // Нова Тернопільська 
газета. — 2010. — 19—25 трав. — С. 2.  
Голова ОДА Я. Сухий намагатиметься випросити в Києва кілька десятків мільйонів 
гривень на завершення будівництва нової обласної бібліотеки. 

 

Ониськів, М. Ярослав Сухий: «Не задавайте мені політичних питань…» 
[Текст] // Вільне життя. — 2010. — 28 трав. — С. 2. — (Позиція влади). 
На зустрічі в ОДА з лідерами громадських організацій краю йшла мова й про завершення 
будівництва нового приміщення обласної бібліотеки. 

 

Сирник, І. Бюджет з «дірками» [Текст] : депутати області розглянули та 
обговорили проект обласного бюджету на 2010 рік / І. Сирник // Експрес. — 
2010. — 13—20 трав. — С. 11. 
Обговорювалось питання добудови обласної бібліотеки.  
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Сирник, І. Не минуло й 30 років… [Текст] // Експрес. — 2010. — 
27 трав. — 3 черв. — С. 12. — (Рішення). 
Сесія міської ради надала дозвіл скласти проект відведення земельної ділянки для 
завершення будівництва нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 

Сухий, Я. Ярослав Сухий: «Хочу залишити добрий слід на рідній землі» 
[Текст] : [інтерв’ю з головою ОДА] / вела Л. Левицька // Голос України. — 
2010. — 29 трав. — С. 8 : фотогр. 
Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
 

Сухий, Я. Ярослав Сухий: «Я прийшов не здобувати політичний капітал. 
Я прийшов працювати на благо Тернопільщини» [Текст] : [інтерв’ю з 
головою Терноп. облдержадмін.] / розмовляла З. Кушнірук // Свобода. — 
2010. — 21 квіт. — С. 1, 2.  
Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 

Третяченко, О. Місто дало добро [Текст] / О. Третяченко // Вільне 
життя. — 2010. — 19 трав. — С. 5. 
Про відведення земельної ділянки для завершення будівництва обласної бібліотеки. 

 

Цимбалюк, М. Михайло Цимбалюк: «Відповідаю за все, але й питати 
буду з усіх!» [Текст] : [інтерв’ю з головою ОДА] // Нова Тернопільська 
газета. — 2010. — 30 черв. — 6 лип. — С. 1, 4 : фотогр. 
Про найголовніші проблеми області та добудову обласної бібліотеки.  

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Везуть німецькі книги [Текст]  // 20 хвилин. — 2010. — 7—8 черв. — 

С. 1. 
Тернополяни через обласну бібліотеку для молоді можуть замовити будь-яку книгу, диск, 
відео-касету з каталогу «Гете-Інституту». 
 

Вісті з регіонів [Текст] : [у т. ч. інформація. про тренінг «Інформація 
органів влади для громадян у публічній бібліотеці: пошук, доступ, 
консультування» та семінар-практикум для бібліотекарів заг.-освіт. закладів 
м. Тернополя та обл. на тему «Проектна діяльність бібліотеки в Терноп. обл. 
б-ці для молоді»] // Бібліосвіт. — 2010. — № 1. — С. 68—69.  
 

Голяш І. «За тебе, Україно...» [Текст] : [дир. Терноп. обл. б-ки для 
молоді М. Хмурич та її заступник Л. Гук відвідали репрезентацію зб. 
О. Ільїна, А. Гудими, П. Мазура та С. Шандрука «За тебе, Україно...» в 
Галицьк. ін-ті ім. В. Чорновола] / І. Голяш, М. Костюк // Вільне життя плюс. 
— 2010. — 25 черв. (48). — С. 6. — (Репрезентації).  
 

Гривас, С. Книги залишили на совість читачів [Текст] / С. Гривас // 
20 хвилин. — 2010. — 7—8 черв. — С. 6 : фотогр. 
Книги класиків, модерністів та постмодерністів приносять на полицю «вільних» книг в 
обласній бібліотеці для молоді. 

 

Золотнюк, А. Бібліотека — не вовк… [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2010. — 7 трав. — С. 6. — (А що у вас?). 
Знайомство з Тернопільською обласною бібліотекою для молоді пропонує директор 
установи М. Хмурич. 
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Золотнюк, А. Випустити книгу на свободу [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя. — 2010. — 23 квіт. — С. 1. 
У Тернопільській  обласній бібліотеці для  молоді стартував проект «Вільний книгообмін» 
(буккросінг). 
 

Красновська, О. Книжки «випускають» у світ [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2010. — 6—13 трав. — Тернопільські новини — С. 12. 
Всесвітній книжковий рух, який закликає поділитися цікавою літературою з іншими, діє в 
обласній бібліотеці для молоді. 

 

Кубацька, Н. Прочитав книгу — віддай іншому [Текст] : [презентація 
проекту «Вільний книгообмін» у Терноп. обл. б-ці для молоді] / Н. Кубацька 
// Свобода. — 2010. — 30 квіт.  — С. 4. — (У бібліотеці).  

 

Матвієшин, Т. Бібліотека святкує з університетом [Текст] : [у бібліогр. 
покажч. НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка «Перший вищий навчальний заклад 
Надзбруччя» включено книги, статті з фондів Терноп. обл. б-ки бля молоді] / 
Т. Матвієшин, О. Кульчицька // Свобода. — 2010. — 21 квіт. — С. 7.  

 

Мороз, В. Книги відпустили «на волю» [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. — 
2010. — 28—29 квіт. — С. 6 : фотогр. 
Полицю вільного книгообміну відкрили для всіх  охочих в обласній бібліотеці для молоді. 

 

Мороз, В. У Тернополі книги відпустили «на волю» [Електронний ресурс] 
: презентація пректу «Вільного книгообміну» в Терноп. обл. б-ці для молоді / 
В. Мороз— Електрон. ст. — Режим доступу: http://te.20minut.ua/news/173969, 
вільний. —  Заголовок з екрана. — Мова. укр. — Електрон. версія друк. вид. 
(20 хвилин. — 2010. — 28—29 квіт. — С. 6).  

 

Ноженко, І. 500 книг подарують Тернополю [Текст] : [книги подарують 
Терноп. обл. б-ці для молоді в рамках пректу «З книгою в серці» благод. 
фонду «Обдаровані діти — майбутнє України» та держ. б-ки України для 
юнацтва ] // 20 хвилин. — 2010. — 12—13 квіт. — С. 5.  

 

Поговорять про бідність [Текст] : [інформація Пункту доступу громадян 
до офіц. інформ., що діє в Терноп. обл. б-ці для молоді, про «круглий стіл» на 
тему «Реалії та перспективи подолання бідності в Україні» в Комітеті 
Верховної Ради з питань соц. політики та праці] // 20 хвилин. — 2010. — 9—
10 квіт. — С. 6. — (Коротко). 

 

Правдива, Д. Поки є в нас така молодь [Текст] / Д. Правдива // Вільне 
життя. — 2010. — 30 квіт. — С. 6. — (Читаймо). 
Про презентацію книги Галини Садовської та Влади Собуцької «Краяни» у 
Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. 

 

Події в бібліотеках України. Грудень 2009, 10—11 [Текст] : [на заняттях 
Школи директорів у Держ. б-ці України для юнацтва з доповіддю «Плануємо 
щорічно! Мислимо стратегічно!» виступила дир. Терноп. обл. б-ки для 
молоді М. Хмурич] // Бібліотечна планета. — 2010. — № 1. — С. 23. — 
(Хронограф).  
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У Тернополі — вільні книги [Текст] // 20 хвилин. — 2010. — 23—
24 квіт. — С. 1. 
Поличку «вільних книг» відкриють в обласній бібліотеці для молоді. Принести книгу для 
неї зможе кожний охочий, але гасло руху Book Krossing — «Прочитай і передай іншому». 

Федчина, Л. І ти спитай у свого Янгола… [Текст] / Л. Федчина // Вільне 
життя. — 2010. — 30 квіт. — С. 1. 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулась зустріч із письменницею, 
журналісткою Валентиною Семеняк-Штангей. 

 

Хмурич, М. В. Організація діяльності Інтернет-центру Тернопільської 
обласної бібліотеки для молоді [Текст] / М. В. Хмурич// Інтернет-центри в 
публічних бібліотеках : зб. ст. / Держ. акад. керів. кадрів культури і 
мистецтв ; Укр. бібл. асоц. — К., 2003. — С.70—73. 

*** 

Koval, L. ICEA Open World [Електронний ресурс] : Ukrainian Librarians 
come to Chicago and learn about American Library and Educational Systems : 
[серед учасників Програми — Ірина Грохольська — кер. ІЦ «Вікно в 
Америку для майбутніх лідерів» Терноп. обл. б-ки для молоді] / Larisa 
Koval // The International Cultural-Educational Association. — Електрон. дані. 
— Chicago, 2002—2009. — Режим доступу: 
http://www.incea.org/blog/_archives/2010/5/8/4524355.html, вільний. — 
Заголовок з екрана. — Мова англ.  

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Костишин, Л. Небезпека під яскравою обкладинкою, або Чому книжки 

для дітей спершу повинні читати дорослі [Текст] / Л. Костишин // Вільне 
життя. — 2010. — 12 трав. — С. 8. — (Порушуємо проблему).  
Про проблеми дитячого читання, якість виданих книжок, співпрацю та взаєморозуміння 
письменника, видавця й бібліотекаря у виступі директора ОБД на останньому засіданні 
клубу «Калина». 

 

Томків, Л. Навчання для бібліотекарів [Текст] / Л. Томків // Вільне 
життя. — 2010. — 16 черв. — С. 1. — (Нотатки з приводу).  
На базі Підволочиської центральної бібліотеки для дітей відбувся обласний семінар-
практикум завідувачів центральних бібліотек для дітей «Бібліотекар і читач: аспекти 
взаємодії та оновлення». Захід проходив за участі бібліотечних фахівців Хмельницької 
області. 

 

Шлапак, О. Зустріч автора з читачами [Текст]  / О. Шлапак // Вільне 
життя. — 2010. — 23 квіт. — С. 8. 
В обласній бібліотеці для дітей відбулася зустріч із поетом Олегом Германом, котрий 
презентував свої нові книги. 

 

Інші бібліотеки області 
Беркут, Н. У Шумську відбулась міжнародна презентація [Текст] / Н. 

Беркут // Тернопільські оголошення. — 2010. — 9 черв. — С. 4. 
Про презентацію історичного роману Петра Кралюка «Реліквія» у Шумській ЦБ. 

 

Бідзіля, Т. Вірна донька народу [Текст] // Свобода. — 2010. — 2 черв. — С. 2. 
Під такою назвою в читальному залі Бережанської районної бібліотеки відбулась година 
історичної пам’яті, присвячена 90-річчю з дня народження Слави Стецько. 
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Данчевська, Н. І в пам’яті, і в серці — назавжди [Текст] / Н. Данчевська 
// Вільне життя. — 2010. — 14 трав. — С. 1. — (Зустрічі). 
З нагоди Дня Перемоги в бібліотеці № 5 для дорослих м. Тернополя відбулася поетично-
музична мозаїка «І в пам’яті, і в серці назавжди». 
 

Лічинська, С. Нові книги — у подарунок бібліотеці [Текст] / 
С. Лічинська // Місто. — 2010. — 28 квіт. — С. 6 : фотогр. 
У переддень Всесвітнього дня книги активісти Тернопільської обласної та міської 
організації «Фронту змін» подарували книги міській бібліотеці № 2 для дітей. 

 

Матвієшин, Т. Бібліотека святкує з університетом [Текст] / 
Т. Матвієшин, О. Кульчицька // Свобода. — 2010. — 21 квіт. — С. 7 : фотогр. 
Про ювілей наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка  та вихід бібліографічного покажчика «Перший вищий 
навчальний  заклад Надзбруччя». 

 

Омельчук, А. Батько волинського поетичного краєзнавця [Текст] / 
А. Омельчук // Свобода. — 2010. — 23 квіт. — С. 8 : фотогр. 
Про зустріч із Степаном Бабієм у центральній бібліотеці Шумської ЦБС. 

 

Турок, Г. Хлопчики й дівчата, які дуже люблять читати [Текст] / 
Г. Турок // Свобода. — 2010. — 19 трав. — С. 12 : фотогр. 
Про конкурс на кращого читача в Копичинецькій міській бібліотеці для дітей. 

 

Федечко, С.-Х. У Тернопільській бібліотеці № 8 відбулося засідання 
літературно-мистецької вітальні «Свічадо» [Текст] / С.-Х. Федечко // 
Свобода. — 2010. — 14 трав. — С. 3 : фотогр. — (Бережіть майстрів). 

 

Швець, Н. Завжди була і буде вічно дитина з книжкою в руці [Текст] / 
Н. Швець // Свобода. — 2010. — 12 трав. — С. 5 : фотогр. 
Про Тиждень дитячої  та юнацької книги, проведений у бібліотеках Тернопільської 
МЦБС.  

 

Музейна справа 
Девліш В. Музеї Тернопілля [Текст] / В. Девліш // Вільне життя. — 2010. — 

25 черв. — С. 3. 
Дані обласного управління статистики про музеї області. 

 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 
А за писанку — нагорода [Текст] // Свобода. — 2010. — 21 квіт. — С. 9. — 

(Фотомить). 
Перша виставка кращих зразків писанкарського мистецтва відкрилась в обласному 
краєзнавчому музеї. 

 

Андріїшин, В. «Назад до Європи» — закликали майстри [Текст] 
/В. Андріїшин  // Тернопіль вечірній. — 2010. — 14 квіт. — С. 3 : фотогр. 
У виставковій залі Тернопільського обласного краєзнавчого музею діє виставка «Кліо: 
назад до Європи». 

 

Бобрівець, М. Краяни повернуться [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 
життя. — 2010. — 21 квіт. — С. 7. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє волинська пересувна виставка 
«Кліо: назад до Європи». 
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Брик, Т. У краєзнавчому музеї об’єднали Галичину та Волинь [Текст] / 
Т. Брик // Свобода. — 2010. — 16 квіт. — С. 4. 
Виставку «Кліо: назад до Європи», на якій представлено роботи волинських митців, 
організовано в обласному краєзнавчому музеї. 

 
 

Гетьманський портрет [Текст] // Свобода. — 2010. — 7 квіт. — С. 5. 
Знаний український художник Юрій Чумак подарував Тернопільському обласному 
краєзнавчому музею роботу «Гетьман України Павло Скоропадський». 
 

Гривас, С. Привезли картини зі шкіри [Текст] / С. Гривас // 20 хвилин. — 
2010. — 14—15 квіт. — С. 4. 
Виставку картин, на яких зображена історія Галичини та Волині, відкрито в обласному 
краєзнавчому музеї. 
 

Грис, З. Цього разу — вишиті ікони [Текст] / З. Грис // Вільне життя. — 
2010. — 11 черв. — С. 8 : фотогр. 
Про виставку робіт  творчого об’єднання «Потік» у Борщівському обласному 
краєзнавчому музеї, родзинкою якої стали вишивки майстрині Тетяни Окальської. 
 

Дігай, Т. Назад до Європи [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя. — 2010. — 
14 квіт. — С. 7. 
В обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка робіт волинських художників із 
символічною назвою «Кліо: назад до Європи». 
 

Заморська, Л. Експонують подарунки [Текст] : краєзнавчому музею не 
вистачає державного фінансування. Його фонди наразі поповнюють 
подарунки небайдужих людей / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 21—
22 трав. — С. 22 : фотогр. 
 

Заморська, Л. Малював святих у вишивках [Текст] : виставка «Стежками 
його долі» до 105-ї річниці художника Андрія Наконечного діє в 
краєзнавчому музеї / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 4—5 черв. — 
С. 22 : фотогр.  
 

Заморська, Л. Показують бандури з табірним минулим [Текст] / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 3—4 трав. — С. 14. 
Про виставку кобзарського мистецтва в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Заморська, Л. У музеї — великодні шедеври [Текст] : 12 писанкарів 
Тернопільщини представили диво-витвори своїх рук на виставці «Великодня 
писанка» в обласному краєзнавчому музеї / Л. Заморська // 20 хвилин. — 
2010. — 12—13 квіт. — С. 14 : фотогр. 
 

Золотнюк, А. Кобзарський розмай [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. 
— 2010. — 28 квіт. — С. 6. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка кобзарського та 
бандурного мистецтва. 
 

Золотнюк, А. «Через ту бандуру бандуристом став» [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя. — 2010. — 25 черв. — С. 8. — (Життя співоче). 
Про зустріч із відомим музикантом Володимиром Монтою в обласному краєзнавчому 
музеї. 
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Костюк, С. Листівки славетної Соломії [Текст] / С. Костюк // Свобода. 
— 7 квіт. — С. 5 : фотогр. — (У музеях). 
Фонди обласного краєзнавчого музею недавно збагатилися кількома листівками, які 
зафіксували портретні світлини Соломії Крушельницької. 
 

Красновська, О. «Стежками його долі» [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2010. — 8—9 черв. — Регіональні новини. — С. 9 : фотогр. 
Про фотодокументальну виставку, присвячену 105-й річниці з дня народження 
художника-неовізантиста Андрія Наконечного, яка діє в Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї. 
 

Мусієнко, Н. У форматі камерності [Текст] / Н. Мусієнко // Вільне 
життя. — 2010. — 23 квіт. — С. 6 : фотогр . 
Про виступ у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї львівського ансамблю 
бандуристок «Червона калина», організований «Просвітами» обох західних областей. 
 

Ноженко, І. Корону охороняли з автоматами [Текст] : захищали рідкісну 
корону в Тернополі озброєні чоловіки. У музеї [обласному краєзнавчому] вона 
пробула всього п’ять годин. Найбільше подивитися на неї хотіли студенти та 
бомонд міста / І. Ноженко // 20 хвилин. — 2010. — 19—20 квіт. — С. 4 : 
фотогр. 
 

Сагаль, О. Корона Данила Галицького осяяла Тернопіль [Текст] / 
О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 19 квіт. — С. 6 : фотогр. 
Тернополяни мали змогу милуватись ювелірним шедевром в обласному краєзнавчому 
музеї. 
 

Цебрій, Є. Тече дах, падають стіни [Текст] : незважаючи на фінансові 
проблеми, музеї Тернопілля працюють і розвиваються. Їхні керівники 
сподіваються, що держава таки знайде кошти на охоронну сигналізацію, 
закупівлю нових і реставрацію наявних експонатів / Є. Цебрій // RIA плюс. — 
2010. — 12 квіт. — С. 7 : фотогр. 
Про виставку кобзарського мистецтва в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Шот, М. Копія корони зі справжніми діамантами [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2010. — 28 квіт. — С. 16 : фотогр. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї виставили копію корони Данила 
Галицького. 
 

Тернопільський обласний художній музей 
Балюх, В. Пам’яті митця [Текст] / В. Балюх // Вільне життя. — 2010. — 

25 черв. — С. 2 : фотогр.  
Майже 60 картин умістила виставка пам’яті відомого тернопільського митця, члена 
Національної спілки художників України В. Купецького в обласному художньому музеї. 

 

Бошко, С. Ікона довгі роки зберігалась у стіні будинку [Текст] : тепер її 
можна оглянути в Тернопільському художньому музеї / С. Бошко // Свобода. 
— 2010. — 28 трав. — С. 8 : фотогр. — (Повернуті реліквії). 

 

Брик, Т. Задивлена у літо [Текст] / Т. Брик // Свобода. — 2010. — 4 черв. — 
С. 8 : фотогр. — (Виставки). 
У художньому музеї відкрилась експозиція виставки живописних та графічних робіт 
Богдани Дурди. 

 

Заморська, Л. Розмаїття від «Первоцвіту» [Текст] : більше 70 картин 
представили 27 тернопільських художників, членів творчого об’єднання 
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«Первоцвіт», на виставці. Вона до середини  липня діятиме в обласному 
художньому музеї / Л. Заморська // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 
25 черв. — С. 22 : фотогр. 

 

Заморська, Л. У музеї — творчість юних [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 26—27 трав. — С. 5. 
В обласному художньому музеї діє виставка робіт учнів мистецьких шкіл «Творчість 
юних — 2010». 

 

Костишин, Л. Якщо талант Богом даний [Текст] / Л. Костишин // Вільне 
життя. — 2010. — 11 черв. — С. 8 : фотогр. — (Виставки). 
В обласному художньому музеї відкрилася персональна виставка живопису, графіки та 
виробів із бісеру Богдани Дурди — відомої в краї композитора та барда, авторки чотирьох 
поетичних збірок, понад  100 пісень, двох компакт-дисків. 

 

Інші музеї 
Войтків, П. Іван Марчук плакав на відкритті свого музею [Текст] / П. 

Войтків // Тернопільська газета. — 2010. — 28 квіт. — С. 1. 
У Москалівці відкрили сільський музей Івана Марчука. 

 

Гофман, О. Зі столиці — з нагородою [Текст] / О. Гофман // Свобода. — 
2010. — 7 черв. — С. 8 : фотогр. 
З-поміж переможців V Всеукраїнської акції «Музейна подія року» та лауреатів Програми 
підтримки музичних працівників на 2010—2011 роки став Гусятинський краєзнавчий музей. 

 

Крайнєва, Г. Мистецький шлях Івана Марчука повернув у рідне село 
[Текст] / Г. Крайнєва // Свобода. — 2010. — 28 квіт. — С. 7 : фотогр. — 
(Генії серед нас). 
У Москалівці Лановецького району відкрито музей заслуженого художника України Івана 
Марчука. 

 

Лабай, В. У Тернополі — морський музей [Текст] / В. Лабай // Вільне 
життя. — 2010. — 9 черв. — С. 7. 
До Тернополя привезено перші експонати для майбутнього музею Військово-морських 
сил України. 

 

Левицька, Л. З’явився перший музей генія світу Івана Марчука [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2010. — 22 квіт. — С. 11. 
У рідному селі художника Івана Марчука створено музей іменитого краянина. 

 

На Лановеччині відкрили кімнату-музей Івана Марчука [Текст] // 
Свобода. — 2010. — 23 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Приємна звістка). 
У селі Москалівці Лановецького району, де народився народний художник, лауреат 
Національної премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук, відкрили його меморіальну 
кімнату-музей. 

 

Собуцька, В. Іван Марчук: «Дайте мені тисячу літ — і я розмалюю небо!» 
[Текст] : на Лановеччині відкрився музей нашого земляка-генія / В. Собуцька // 
Нова Тернопільська газета. — 2010. — 12—18 трав. — С. 6 : фотогр. 

 

У Кременці руйнується фасад музею [Текст] // RIA плюс. — 2010. — 
12 квіт. — С. 7. 
Про проблему Кременецького та  Бучацького районних музеїв. 
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Циганюк, О. У Кременці діє музейна зала художника Ростислава Глувка 
[Текст] / О. Циганюк // Місто. — 2010. — 28 квіт. — С. 6. 
Музейну залу художника Ростислава Глувка відкрили в Кременецькому обласному 
гуманітарно-педагогічному інституті ім. Тараса Шевченка. 
 

Шот, М. Позитивна «екзекуція» для Івана Марчука [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2010. — 27 квіт. — С. 16 : фотогр. 
У Москалівці Лановецького району відкрили меморіальну кімнату-музей народного 
художника  України, лауреата Національної премії  ім. Т. Шевченка Івана Марчука. 
 

Як назвемо майбутній музей [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2010. — 
2 черв. — С. 2 : фотогр. 
До Тернополя привезені перші експонати для майбутнього музею Військово-морських сил 
України. 
 

Янчук, Ю. Поповнилась мистецька скарбівня Кременеччини [Текст] / 
Ю. Янчук // Вільне життя. — 2010. — 14 трав. — С. 6. — (Події). 
У Кременецькому обласному гуманітарно-педагогічному інституті ім. Т. Г. Шевченка 
відкрили кімнату-музей художника емігранта Ростислава Глувка. 
 

Яремин, Я. Художника зі світовим ім’ям вшанували у рідному селі 
[Текст] / Я. Яремин // Місто. — 2010. — 21 квіт. — С. 2. 
У Москалівці Лановецького району, де народився народний художник України, лауреат 
Національної премії ім. Т. Шевченка Іван Марчук, відкрито його меморіальну кімнату-
музей. 

 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний 

театр ім. Т. Г. Шевченка 
Білик, Л. Ех, гроші… «Гроші»! або Як крізь сльози сміється Карпенко-

Карий [Текст] / Л. Білик // Свобода. — 2010. — 26 трав. — С. 1. 
Комедію «Гроші» показали на сцені районного будинку культури Зборова артисти 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г.Шевченка. 

 

Вічко, Р. «Наталка Полтавка» не залишила байдужим нікого [Текст] / 
Р. Вічко // Номер один. — 2010. — 12 трав. — С. 5 : фотогр. — (Генії серед 
нас). 
Про прем’єрний показ вистави «Наталка Полтавка» за мотивами однойменної п’єси 
І. Котляревського на сцені Тернопільського академічного обласного українського  
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Дмитрук, Г. Уже заслужений [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне життя. — 
2010. — 26 берез. — С. 1. — (Вітаємо!). 
Указом Президента України Віктора Януковича з нагоди Дня працівників культури актору 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Сергієві Андрушку присвоєно звання заслуженого артиста України. 
 

Заморська, Л. Наших театралів вітав «Барак Обама» [Текст] / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 31 берез. — 1 квіт. — С. 4. 
Про відзначення Міжнародного дня театру в Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
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Заморська, Л. У драмтеатрі — прем’єра [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 3—4 трав. — С. 14. 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка — прем’єра вистави «Наталка Полтавка» у постановці Ф. Стригуна. 
 

Заморська, Л. У театрі — ювілейний вечір Мосійчуків [Текст] / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 4—5 черв. — С. 22. 
Про бенефіс актриси, заслуженої артистки України  та головного режисера 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Заморська, Л. У Тернополі — прем’єра «Полтавки» [Текст] : про те, що 
п’єса Івана Котляревського і досі не втратила своєї актуальності, свідчать 
аншлаги в Тернопільському драмтеатрі. Режисер ставить виставу втретє/ 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 12 трав. — С. 4 : фотогр. 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка — прем’єра вистави «Наталка Полтавка» у постановці Ф. Стригуна. 
 

Зьобро, О. «Циганка Аза» — любов і непокора [Текст] / О. Зьобро // 
Високий замок. — 2010. — 11 черв. — С. 8 : фотогр. 
Тернопільський академічний обласний український  драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 
приїхав на гастролі до Львова, де показав одну зі своїх останніх прем’єр —  романтичну 
драму «Циганка Аза». 
 

Калачик, Ю. Обережно, театральний сезон закривається! [Текст] / 
Ю. Калачик // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 23—29 черв. — С. 7. 
Про минулий театральний сезон розповідає керівник літературно-драматичної частини 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Ірина Папуша. 
 

Красновська, О. «Наталка Полтавка» Стригуна [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2010. — 13—20 трав. — С. 11. 
У Тернопільському драмтеатрі відбулась прем’єра комічної опери «Наталка Полтавка». 
 

Мосійчук, О. «Театр — це життєвий організм» [Текст] : народний артист 
України, головний режисер Тернопільського драмтеатру Олег Мосійчук 
вважає, що театр, котрий прагне щось творити, має бути родиною, актори 
повинні радіти успіхам своїх колег : [інтерв’ю] / розмовляла Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 26 берез. — С. 15 : фотогр. 
 

Попович, Ж. Головного режисера театру вшанували не патетично, але з 
піснею. Лісовою [Текст]  / Ж. Попович // Номер один. — 2010. — 13 берез. — С. 19. 
Про відзначення 55-річчя народного артиста України, головного режисера 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка О. Мосійчука. 
 

Садовська, Г. Ноктюрн осінньої любові [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя. — 2010. — 16 черв. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї). 
Про бенефіс подружжя головного режисера та акторки Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Олега та Ярослави 
Мосійчуків. 
 

Садовська, Г. Ох і Наталка, ох і Полтавка! [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя. — 2010. — 19 трав. — С. 6 : фотогр. 
Про прем’єру комічної опери «Наталка Полтавка» у Тернопільському драмтеатрі . 
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Садовська, Г. «Циганка Аза» сподобалась львів’янам [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя. — 2010. — 25 черв. — С. 6 : фотогр. 
Нещодавно Тернопільський академічний обласний український драматичний театр 
ім. Т. Г. Шевченка представив на сцені театру ім. М. Заньковецької одну зі своїх останніх 
прем’єр — романтичну драму «Циганка Аза» за п’єсою М. Старицького. 
 

Сачко, І. Ігор Сачко: «Титанік» потонув з першого разу, мене ж не 
змогли «втопити» і з третього» [Текст] : [інтерв’ю з дир. Терноп. академ. обл. 
укр. драм. отеатру ім. Т. Г. Шевченка] / І. Сачко // Номер один. — 2010. — 
7 квіт. — С. 9 : фотогр. 
 

Світла, І. «Вечірка» відсвяткувала 20 років[Текст] / І. Світла // Місто. — 
2010. — 31 берез. — С. 6. 
Урочини та святковий концерт із нагоди 20-ліття газети «Тернопіль вечірній» відбулися в 
Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Стригун, Ф. Федір Стригун: «Якби не закохався — не став би 
актором…» [Текст] : [інтерв’ю з худож. кер. Львів. нац. академ. укр. драм. 
театру ім. М. Заньковецької Ф. Стригуном] / розмовляла О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 5—11 трав. — С. 6 : фотогр. 
 

Чуйко, О. Польова квітка тернопільської Мельпомени [Текст] / О. Чуйко 
// Свобода. — 2010. — 16 квіт. — С. 8 : фотогр. 
Про творчий шлях молодої актриси С. Прокопової. 

 

Ячмінський, В. Володимир Ячмінський: «Коли атмосфера в сім’ ї 
позитивна, то і на сцені буде легко» [Текст] : [інтерв’ю з корифеєм Терноп. 
академ. обл. укр. драм. театру ім. Т. Г. Шевченка В. Ячмінським] // Тернопіль 
вечірній. — 2010. — 9 черв. — С. 23 : фотогр. 

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Гончаренко, О. День сім’ ї відсвяткували малюнками [Текст] / 

О. Гончаренко // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 19—25 трав. — С. 6. 
У Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки відбувся святковий 
захід, приурочений Міжнародному дню сім’ ї. 

 

Лісовий, В. Володимир Лісовий: «У нашому театрі мусить панувати добро 
і звучати сміх» [Текст] : [інтерв’ю з головним режисером театру] /проаела 
О. Красновська // Експрес. — 2010. — 3—10 черв. — Тернопільські новини. — 
С. 11—12 . 
Про підготовку до ювілейного сезону в Тернопільському академічному обласному театрі 
актора і ляльки. 

 

Правдива, Д. Екскурсія в подарунок [Текст] / Д. Правдива // Вільне 
життя. — 2010. — 21 трав. — С. 2. 

 

Сільченко, Т. Тетяна Сільченко: «Діти ховаються під стільцями, щоб 
залишитися ще на одну виставу» [Текст] : [інтерв’ю із засл. артисткою 
України, акторкою Терноп. академ. обл. театру актора і ляльки Т. Сільченко] 
// Свобода. — 2010. — 7 трав. — С. 8 : фотогр. 
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Інші театри 
Буковин, О. Вистава про Ісуса Христа [Текст] / О. Буковин // Свобода. — 

2010. — 7 квіт. — С. 5. — (Сутність хресної дороги). 
Народний аматорський театр будинку культури смт Великого Глибочка Тернопільського 
району з духовною виставою «Тернистий шлях Ісуса Христа Сина Божого» завітав до 
Підгайців. 

 

Золотнюк, А. «Дивосвіту» — 15 [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. 
— 2010. — 28 трав. — С. 6. — (Ювілеї). 
Про художній театр «Дивосвіт» СЗШ №22 м. Тернополя. 

 

Мадзій, І. Бо в серці є в них те, що не вмирає [Текст] / І. Мадзій // Вільне 
життя. — 2010. — 30 квіт. — С. 6. — (Тріумф юних талантів). 
Про виставу за драмою Лесі Українки «Лісова пісня» у виконанні народного аматорського 
театру  Борщівського районного будинку культури. 

 

Мацько, І. Порадували актори-аматори [Текст] / І. Мацько // Вільне 
життя. — 2010. —7 трав. — С. 6. 
Про виставу за п’єсою Володимира Канівця «Сюрпризи медового місяця» у постановці 
аматорського театру с. Великого Ходачкова Козівського району. 

 

Фаріон, В. «Хочемо відкрити гурток ковальства» [Текст] : директор 
Тернопільської школи народних ремесел Василь Фаріон докладає максимум 
зусиль, щоб зацікавити дітей навчанням / В. Фаріон // Вільне життя. — 2010. 
— 30 квіт. — С. 6. — (Тріумф юних талантів). 

 

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Дмитрук, Г. Навчатель скрипалів і диригент оркестрів [Текст] / 
Г. Дмитрук // Вільне життя. — 2010. — 25 черв. — С. 6. 
В обласній філармонії з великим успіхом пройшла творча зустріч ректора Львівської 
державної музичної академії ім. М. Лисенка Ігоря Пилатюка із земляками. 

 

Драпак, Г. Гуморист Гриць Драпак: «Життя треба сприймати з іронією» 
[Текст] : [інтерв’ю з артистом-гумористом Терноп. обл. філармонії] / провів 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2010. — 9 черв. — С. 18 : фотогр. 

 

Жмудзінська, О. Музика без ГМО «Сестер Тельнюк» [Текст] / 
О. Жмудзінська // Місто. — 2010. — 28 квіт. — С. 6 : фотогр. 
Сестри Тельнюк презентували в обласній філармонії новий альбом з таємничо-містичною 
назвою «СОНМО». 

 

Заморська, Л. Буде концерт Надії Кулик [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 17—18 трав. — С. 14. 
В обласній філармонії відбудеться сольний концерт бандуристки Н. Кулик. 

 

Заморська, Л. Любов Ізотова покаже нову програму [Текст] [інтерв’ю] // 
20 хвилин. — 2010. — 10—11 трав. — С. 10 : фотогр. 

 

Заморська, Л. На закритті — новинки [Текст] : творами, які вперше 
прозвучать у нашому місті, потішать публіку музиканти й солісти 
Тернопільської обласної філармонії 30 червня на заключному концерті 
цьогорічного сезону / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 14—15 черв. — 
С. 14. 
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Заморська, Л. Сестри Тельнюк ведуть «СОНМО» [Текст] / Л. Заморська 
// 20 хвилин. — 2010. — 19—20 квіт. — С. 14. 
Новий альбом творчого дуету Галини та Лесі Тельнюк презентуватимуть в обласній 
філармонії. 

 

Ізотова, Л. Натхнення — в добрих людях [Текст] : [інтерв’ю із солісткою 
обл. філармонії Любов’ю Ізотовою] / розмовляла Л. Заморська // 20 хвилин. 
— 2010. — 9 черв. — С. 19 : фотогр. 

 

Кармелюк, М. Сестри Тельнюк боролися за слухача, співаючи «без 
ГМО» [Текст] / М. Кармелюк // 20 хвилин. — 2010. — 30 квіт. — С. 4 : 
фотогр. 
Сестри Тельнюк виступили в обласній філармонії з програмою «СОНМО». 

 

Костишин, Л. «СОНМО»: музика, про яку не розкажеш [Текст] / 
Л. Костишин // Вільне життя. — 2010. — 30 квіт. — С. 8. — (Концерт). 
Сестри Тельнюк презентували в Тернопільській обласній філармонії нову програму 
«СОНМО». 

 

Кріль, М. Мирослав Кріль: сімейна симфонія на 16-ти квадратних 
метрах [Текст] : [інтерв’ю з голов. диригентом симфон. оркестру обл. 
філармонії] / розмовляла О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 
26 трав. — 1 черв. — С. 5 : фотогр. 

 

Николишин, І. Керівник ансамблю народного танцю «Надзбручанка» 
Ігор Николишин: «Працю танцівника за виснажливістю можна прирівняти до 
шахтарської» [Текст] : [інтерв’ю] / розмовляла Т. Брик // Свобода. — 2010. — 
23 квіт. — С. 8 : фотогр. 
 

Николишин, І. «Танцем можна виразити все…» [Текст] : керівник 
ансамблів народного танцю «Надзбручанка» та «Любисток» Ігор Николишин 
вважає, що працю танцівника за виснажливістю можна прирівняти до 
шахтарської. Але платять за неї лише 800—1000 гривень : [інтерв’ю] / 
розмовляла Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 23—24 квіт. — С. 15 : фотогр. 
 

Новіцька, К. Сестри Тельнюк у кінофільмі без початку і кінця [Текст] / 
К. Новіцька // Свобода. — 2010. — 30 квіт. — С. 8 : фотогр. 
Сестри Тельнюк подарували тернопільським слухачам нову програму з дивовижно-
містичною назвою «СОНМО». 

 

Федорців, Н. До ювілею — орден честі [Текст] / Н. Федорців // Місто. — 
2010. — 31 берез. — С. 6: фотогр. 
По відзначення 60-річчя заслуженого артиста України, соліста-вокаліста Тернопільської 
обласної філармонії Леоніда Корженевського. 
 

Федорців, Н. Симфонічний оркестр запрошує на Брамса [Текст] / 
Н. Федорців // Місто. — 2010. — 21 квіт. — С. 7 : фотогр. 
На «Шедеври інструментальної музики Йоганеса Брамса» 22 квітня запрошує 
симфонічний оркестр Тернопільської обласної філармонії. 

 

Чубата, Г. «СОНМО» від сестер Тельнюк [Текст] / Г. Чубата // Вільне 
життя. — 2010. — 16 квіт. — С. 6 : фотогр. 
Про творчість сестер Тельнюк та їх новий концерт «Тельнюк: сестри» в обласній 
філармонії. 
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Чубата, Д. Цвітуть і весна і пісня [Текст] / Д.Чубата // Вільне життя. — 
2010. — 21 трав. — С. 2. 
«Цвіте Тернопілля — весною» — під такою назвою в обласній філармонії відбувся 
концерт за участю Л. Ізотової. 

 

Шеремета, А. У філармонії — вечір класичної музики [Текст] / 
А. Шеремета // Свобода. — 2010. — 4 черв. — С. 8 : фотогр. 

 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
Вандзеляк, Г. Даруй світло, і темрява зникне сама [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода. — 2010. — 26 берез. — С. 4. — (Акція). 
Про благодійний концерт-акцію «Даруй світло», що відбувся у ПК «Березіль» ім. Леся 
Курбаса. 

 

Заморська, Л. Від Козловського — «Тільки кохання» [Текст] / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 23—24 квіт. — С. 22. 
Концерт заслуженого артиста України В. Козловського відбудеться в ПК «Березіль» ім. 
Леся Курбаса. 

 

Заморська, Л. Співатиме «золотий тенор» [Текст] : добірку найкращих 
хітів минулого століття виконає у Тернополі [в ПК «Березіль»] знаний в усьому 
світі оперний співак Володимир Гришко / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 
23—24 квіт. — С. 22 : фотогр. 

 

Перун, В. Майже всі кольори світу — у «Березолі» [Текст] / В. Перун // 
Вільне життя. — 2010. — 23 квіт. — С. 6. — (Благодійність). 
Про вечір-концерт міжнародного культурного обміну «Кольори світу —– 2010» у 
ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 

Садовська, Г. Золота українська скрипка [Текст]  / Г. Садовська // Вільне 
життя. — 2010. — 26 трав. — С. 6 : фотогр. 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса після дворічної перерви знову виступив скрипаль-
віртуоз Василь Попадюк. 

 

У Тернополі пройде «Вечір міжнародного обміну 2010 — Кольори 
світу» [Текст] // Нова ера. — 2010. —14—20 квіт. — С. 5 : фотогр. 
Про благодійний концерт у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса та його програму. 

 

Інші концерти 
Заморська, Л. Бандуристка грала лемківські пісні [Текст] / Л. Заморська 

// 20 хвилин. — 2010. — 31 трав. — 1 черв. — С. 4 : фотогр. 
Про творчий вечір тернопільської бандуристки й співачки Надії Кулик. 

 

Ліберний, О. У пісні, слові і танці поклонилися великим тим рокам 
[Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2010. —7 трав. — С. 4. — (Творчі звіти). 
Про концерт-звіт «Поклонимось великим тим рокам» у Тернопільському ВПУ—4 
ім. М. Паращука. 

 

Хміляр, Л. У Кокошинцях освятили Хресну дорогу з капличкою [Текст] 
/ Л. Хміляр // Свобода. — 2010. — 9 черв. — С. 4 : фотогр. 
Про відзначення 360-річчя Кокошинців та святковий концерт за участю артистів та 
аматорів художньої самодіяльності. 
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Навчальні заклади 
Тернопільське обласне державне музичне училище 

 ім. С. Крушельницької 
Грис, З. Чарівні звуки саксофона [Текст] / З. Грис // Вільне життя. — 

2010. — 9 черв. — С. 6 : фотогр. 
У Борщівській школі мистецтв відбувся концерт за участю студентів та викладачів відділу 
духових, оркестрових та ударних інструментів Тернопільського обласного державного 
музичного училища ім. С. Крушельницької. 

 

Ноженко, І. Духовий оркестр зіграє під відкритим небом [Текст] / 
І. Ноженко, С. Гривас // 20 хвилин. — 2010. — 4—5 черв. — С. 2. 
Духовий оркестр  Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької влаштує концерт для тернополян під відкритим небом. 

 

Теребовлянське вище училище культури 
Салко, М. Перемога теребовлянців у Ялті [Текст] / М. Салко // Вільне 

життя. — 2010. — 11 черв. — С. 6 : фотогр. — (Знай наших!). 
На ІІ Міжнародному фестивалі духової музики ім. Василя Соколика «Фанфари Ялти» 
духовий оркестр «Княжі сурми» Теребовлянського вищого училища культури удостоєний 
третьої премії, а «Мажоретки» — першої. 

 

Чорна, Н. Гаївку водити — хвороби згубити [Текст] / Н. Чорна // Вільне 
життя. — 2010. — 21 квіт. — С. 7 : фотогр. 
Про гаївки за участю студентів Теребовлянського вищого училища культури. 

 

Інші навчальні заклади 
Брик, А. Жінка, яка навчає дітей краси [Текст] / А. Брик // Свобода. — 

2010. — 30 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Знайомство зблизька). 
Про філіал художньої школи, що на  масиві Дружба, та її викладача Орисю Зелінко. 

 
Віренко, Н. Наших брата й сестру відзначили [Текст] / Н. Віренко // 

Тернопіль вечірній. — 2010. — 28 квіт. — С. 26 : фотогр. 
Учні 3 класу фортепіанного Тернопільської музичної школи № 1 взяли участь у конкурсі 
фортепіанних дуетів ім. Л. Брук «Брат і сестра» (м. Санкт-Петербург) та нагороджені 
грамотами. 

 

Гайдукевич, О. «Ми навчаємо, але не перевантажуємо обдарованих 
дітей….» [Текст] : про життя і справи «RIA плюс» розмовляє з директором 
обласної експериментальної школи мистецтв Остапом Гайдукевичем. 
За навчання у цій школі батьки учнів платять : [інтерв’ю] / розмовляв 
М. Кармелюк // RIA плюс. — 2010. — 5 трав. — С. 17 : фотогр. 

 

Гривас, С. Зробили альманах [Текст] / С. Гривас // 20 хвилин. — 2010. — 
26—27 трав. — С. 4. 
Літературно-мистецький альманах «Краю мій Борщівський, краю стоголосий» 
презентували в Борщівській школі мистецтв 14 травня. 

 

Касіян, В. Чотири десятиліття служіння музиці [Текст] / В. Касіян // 
Вільне життя. — 2010. — 7 трав. — С. 8. 
Про відзначення 40-річчя Скалатської дитячої музичної школи. 
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Новіцька, К. Зігріті любов’ю під промінням муз [Текст] / К. Новіцька // 
Свобода. — 2010. — 19 трав. — С. 12 : фотогр. 
Про Борщівську школу мистецтв. 

 

Ридзай, С. Відбувся творчий вечір мисткині Марти Чопик 
[у Тернопільській музичній школі № 1] [Текст] / С. Ридзай // Нова ера. — 
2010. — 21—27 квіт. — С. 3. 

 

Шеремета, А. «Краю мій Борщівський, краю стоголосий» [Текст] / 
А. Шеремета // Свобода. — 2010. — 28 трав. — С. 8. — (Щойно з друку). 
У Борщівській школі мистецтв відбулася презентація першого альманаху літературно-
мистецького об’єднання «Ліра» «Краю мій Борщівський, краю стоголосий». 

 

Шеремета, А. Сьогодні ми — випускники! [Текст] / А. Шеремета // 
Свобода. — 2010. — 19 трав. — С. 8. 
Про перших випускників філіалу Тернопільської художньої школи, що на масиві Дружба. 

 

Ящишин, Я. Відкриймо школу мистецтв [Текст] / Я. Ящишин // 
20 хвилин. — 2010. — 21—22 трав. — С. 14 : фотогр. 
Власні уточнення з приводу створення в Тернополі Школи мистецтв. 

 

Виставки, пленери 
Брик, Т. Олеся Гудима: життя прекрасне [Текст] / Т. Брик // Свобода. — 

2010. — 23 черв. — С. 3. 
Художниця Олеся Гудима презентувала в приватній АртГалереї свою другу персональну 
виставку картин «Кроки». 

 

Гнатюк, В. Наш художник продовжує вражати Україну своїми творами 
[Текст] / В. Гнатюк // Місто. — 2010. — 16 черв. — С. 2. 
Про виставку відомого українського художника, тернополянина Дмитра Стецька в 
Луцьку. 

 

Гривас, С. У Тернополі влаштують Дні пам’яті Ігоря Ґерети [Текст] / 
С. Гривас // 20 хвилин. — 2010. — 4—5 черв. — С. 2. 
Експозицію картин, фотовиставку, вечори, присвячені видатному  археологу, 
мистецтвознавцю Ігореві Ґереті, проведуть у Тернополі до 8-ї річниці його смерті. 

 

Заморська, Л. Вшанували бойчукістів [Текст] : про 37 художників пише 
Ярослав Кравченко у своїй книзі «Школа Михайла Бойчука», яку він 
презентував у Тернополі [у картинній галереї обласної організації 
Національної спілки письменників України] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 
2010. — 16—17 квіт. — С. 22 : фотогр . 

 

Заморська, Л. Головне для митця — дивуватися собі [Текст] / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 11—12 черв. — С. 16 : фотогр. 
Про персональну виставку тернопільської художниці Олесі Гудими в приватній 
АртГалереї. 

 

Заморська, Л. Закарбувала дух краю [Текст]  / Л. Заморська // 20 хвилин. 
— 2010. — 24—25 трав. — С. 14 : фотогр. 
Персональна виставка картин відомої тернопільської художниці Ганни Ткачик діє в 
приватній АртГалереї. 
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Заморська, Л. Побачимо сучасні ікони [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 5—6 квіт. — С. 14. 
25 сучасних ікон представить на своїй персональній виставці «Христос серед нас» 
молодий художник із Теребовлі Іван Драган. 

 

Заморська, Л. Став духовним символом [Текст] : виставка пам’яті 
почесного громадянина Тернополя, видатного музейника, археолога, 
історика Ігоря Ґерети діє в обласному архіві / Л. Заморська // 20 хвилин. — 
2010. — 7—8 черв. — С. 14 : фотогр. 

 

Золотнюк, А. І постають лики на дереві [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
житя. — 2010. — 9 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Репрезентації). 
Відродженням традицій візантійського іконопису подивував усіх гостей виставки 
«Озветься дерево любов’ю до Христа» художник В. Шерстій, що відкрилася в ДАТО. 

 

Красновська, О.Картини-«латанки» [Текст] / О. Красновська // Експрес. 
— 2010. — 24 черв.—1лип. — Тернопільські новини — С. 12 : фотогр. 
Друга персональна виставка тернопільської художниці Олесі Гудими під назвою «Кроки» 
розгорнута в приватній АртГалереї. 

 

Лазука, Л. Несподівані «Кроки» Олесі Гудими [Текст] : молода 
художниця представила картини [в АртГалереї], на яких вона думає 
кольором / Л. Лазука // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 23—29 черв. 
— С. 14 : фотогр. 

 

Наші картини — у Львові [Текст] // 20 хвилин. — 2010. — 14 черв. — С. 3. 
Виставку картин тернопільського художника Ярослава Василика відкрили у Львівському 
палаці мистецтв. Захід приурочений до 60-річчя художника. 

 

Новіцька, К. Діалог між небом і Землею [Текст] / К. Новіцька // Свобода. 
— 2010. — 7 квіт. — С. 5 : фотогр. — (В гостях у майстра). 
«Озветься й дерево любов’ю до Христа» — під такою назвою у передвеликодні дні в 
стінах ДАТО відкрилася виставка  ікон Володимира Шерстія. 

 

Новіцька, К. Хоч і померли майстри, але живе їхнє вічно молоде 
мистецтво [Текст] / К. Новіцька // Свобода. — 2010. — 14 квіт. — С. 5. 
У картинній галереї обласної організації Національної спілки письменників України 
відбулася презентація книги мистецтвознавця, професора Львівської національної 
академії мистецтв Ярослава Кравченка «Школа Михайла Бойчука. 37 імен». 

 

Попович, Ж. Михайло Бойчук намалював Ісуса у вишиванці [Текст] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2010. — 14 квіт. — С. 4 : фотогр. 
У картинній галереї обласної організації Національної спілки письменників України 
відбулася презентація монографії відомого львівського мистецтвознавця й дослідника, 
професора Львівської національної академії мистецтв Ярослава Кравченка «Школа 
Михайла Бойчука. 37 імен». 

 

Сирник, І. Ікони з дерева [Текст] / І. Сирник // Експрес. — 2010. — 1—
8 квіт. — Тернопільські новини. — С. 12. 
У ДАТО відкрито виставку дерев’яної ікони «Озветься й дерево любов’ю до Христа» 
іконописця Володимира Шерстія. 

 

Тернопільські вишиванки розквітли у Києві [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 7—13 квіт. — С. 6 : фотогр. 
1 квітня в Києві в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва 
відкрилася виставка «Борщівська сорочка з колекції Віри Матковської». 
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Федорців, Н. Іванові Драгану пророкують велике майбутнє [Текст] / 
Н. Федорців // 20 хвилин. — 2010. — 21 квіт. — С. 7 : фотогр. 
Виставка «Христос серед нас» молодого художника з Теребовлі Івана Драгана відкрилася 
в приватній АртГалереї. 

 

Федорців, Н. Церкви Тернопільщини очима фотолітописця [Текст] / 
Н. Федорців // Місто. — 2010. — 31 берез. — С. 7 : фотогр. 
Виставку «Церкви Тернопільщини» презентував у ДАТО тернопільський фотомитець Ігор 
Крочак. 

 

Цезарович, М. І лик святий на дереві, і церква у світлинах [Текст] / 
М. Цезарович // Тернопіль вечірній. — 2010. — 31 берез. — С. 14 : фотогр. 
У ДАТО відкрилась виставка дерев’яної ікони «Озветься й дерево любов’ю до Христа» 
іконописця Володимира Шерстія. 

 

Фестивалі, конкурси 
Новак, Н. Усі сподіваються, що у лемків обійдеться без дощу [Текст] / 

Н. Новак // RIA плюс. — 2010. — 23 черв. — С. 4. 
Про фестивальний рух на Тернопільщині розповідає начальник управління культури ОДА 
Григорій Шергей. 

 

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

Костишин, Л. У суцвітті кришталевих голосів [Текст] / Л. Костишин // 
Вільне життя. — 2010. — 19 трав. — С. 6 : фотогр. 
Про ІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького пісенного мистецтва 
«Кришталевий жайвір». 

 

Ноженко, І. Кращі заспівають у «Березолі» [Текст] : 11 учасників із 
Тернополя виступлять цього року на Міжнародному фестивалі дитячого та 
юнацького мистецтва «Кришталевий жайвір» / І. Ноженко // 20 хвилин. — 
2010. — 14—15 трав. — С. 5 : фотогр. 
 

Чубата, І. Аерета з Нігерії заспівала українською [Текст] / І. Чубата // 
20 хвилин. — 2010. — 19—20 трав. — С. 4. 
Про учасників та переможців пісенного конкурсу «Кришталевий жайвір». 

 

Всеукраїнський книжковий фестиваль «Джура-фест» 
Брик, Т. Тернопіль хворіє на книжкову лихоманку [Текст] / Т. Брик // 

Свобода. — 2010. — 16 квіт. — С. 1. 
14—17 квітня вперше в Тернополі відбудеться Всеукраїнський книжковий фестиваль 
«Джура-фест». 

 

Ванчура, В. Василь Ванчура: «Тернопіль стане книжковою Меккою!» 
[Текст] : [інтерв’ю з дир. видавництва «Джура» В. Ванчура] // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 14—20 квіт. — С. 5 : фотогр. 
Про книжковий фестиваль  «Джура-фест» та його програму. 

 

Гугушвілі, Т. «Джура-фест»: більше, ніж книжковий фестиваль [Текст] / 
Т. Гугушвілі // Вільне життя. — 2010. — 9 квіт. — С. 8. — (Не прогавте). 
14—17 квітня вперше в Тернополі відбудеться Всеукраїнський книжковий фестиваль 
«Джура-фест». 
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Золотнюк, А. Українській книзі не вистачає читача [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя. — 2010. — 9 квіт. — С. 6 : фотогр. 
Роздуми директора тернопільського видавництва «Джура» Василя Ванчури про розвиток 
книжкового бізнесу, повернення українців до читання та живого спілкування. 
 

Погоріла, І. Свято книги — у Тернополі  [Текст] / І. Погоріла // 20 
хвилин. — 2010. — 9—10 квіт. — С. 2. 
Програма фестивалю української книги «Джура-фест» у Тернополі. 

 

Обласне свято народних ремесел, фольклору та 
хореографії «Тернопільські обереги» 

Захарія, С. На святі танцювали, співали і … працювали [Текст] / 
С. Захарія // Місто. — 2010. — 23 черв. — С. 6. 
Одинадцятий раз у парку ім. Т. Г. Шевченка відбулося обласне свято народних ремесел, 
фольклору та хореографії «Тернопільські обереги». 

 

Золотнюк, А. І майстри, і співаки, і танці [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2010. — 23 черв. — С. 1, 6 : фотогр. — (Пофестивалили). 
Про цьогорічний фестиваль «Тернопільські обереги». 

 

Михайло Цимбалюк відвідав «Тернопільські обереги» [Текст] // 
Свобода. — 2010. — 23 черв. — С. 5 : фотогр. — (Обласне свято). 
Голова облдержадміністрації відвідав обласне свято народних ремесел, фольклору та 
хореографії «Тернопільські обереги» і висловив думку щодо стимулювання та створення 
належних умов для розвитку народних ремесел в області. 

 

Сирник, І. Свято оберегів [Текст] / І. Сирник // Експрес. — 2010. — 
24 черв.—1 лип. — С. 11. 
Обласне свято народних ремесел, фольклору та хореографії «Тернопільські обереги» 
відбулося вже в одинадцяте. 
 

«Тернопільські обереги» : фестивальний заряд позитиву [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 23—29 черв. — С. 7 : фотогр. 
Упродовж двох днів — 18—19 червня —  у Тернополі відбувалося обласне свято 
народних ремесел, фольклору та хореографії «Тернопільські обереги». 

 

 
Обласний  музично-краєзнавчий фестиваль «Братина» 

Гостинна «Братина» [Текст] : фестиваль на Шумщині зібрав таланти з 
чотирьох областей // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 26 трав.—1 черв. 
— С. 6 :фотогр. 

 

Омельчук, А. Співала Данилова гора [Текст] / А. Омельчук // Свобода. 
— 2010. — 2 черв. — С. 3: фотогр. 
Про міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина», що уп’яте відбувся на 
Шумщині. 

 

Тарнавська, Н. Відгуляли «Братину» [Текст] / Н. Тарнавська // 
20 хвилин. — 2010. — 26—27 трав. — С. 3 : фотогр. 
Про обласний фестиваль «Братина» на Шумщині. 

 

Фарина, І. Об’єднала «Братина» [Текст] / І. Фарина // Тернопільські 
оголошення. — 2010. — 26 трав. — С. 8 : фотогр. 
Про обласний музично-краєзнавчий фестиваль «Братина», який цьогоріч відбувся вп’яте. 
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Яремин, Я. У Шумському районі відбулися конкурс і фестиваль [Текст] / 
Я. Яремин // Місто. — 2010. — 26 трав. — С. 2. 
Про конкурс сучасної української пісні та співаної поезії «Гремислава» та фестиваль 
«Братина» на Шумщині. 

 

Обласний фестиваль кобзарського мистецтва  
Курій, Н. Бриніли срібні струни. Торкалися сердець… [Текст] / Н. Курій 

// Свобода. — 2010. — 30 квіт. — С. 1. — (Кобзарський фестиваль). 
Про обласний фестиваль кобзарського мистецтва. 

 

Обласний фестиваль-конкурс «Надія — 2010» 
Надія культури — на юних [Текст] // Вільне життя. — 2010. — 26 трав. — 

С. 6 : фотогр. 
Про переможців ХІ обласного фестивалю-конкурсу «Надія — 2010». 

 

Інші фестивалі та конкурси 
 

Брик, Т. «Ці інструменти удвоє старші за самих дітей», — розповідає 
Ярослав Присяжнюк, керівник шкільного оркестру із Кременеччини, що став 
кращим серед дитячих духових колективів області [Текст] / Т. Брик // 
Свобода. — 2010. — 28 трав. — С. 8. — (Парад оркестрів). 
Про переможців фестивалю-конкурсу духових оркестрів загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів «Незнаному воякові». 

 

Бурма, В. У «Червоній калині» дзвеніли дзвіночки [Текст] / В. Бурма // 
Вільне життя. — 2010. — 23 черв. — С. 5 : фотогр. 
Уже вп’яте працівники газових господарств Тернопільщини проводили фестиваль-
конкурс дитячого  та юнацького самодіяльного художнього мистецтва «Блакитний вогник 
— 2010». 

 

Відбірковий тур фестивалю «Зорецвіт» у Тернополі пройшов у вигляді 
захоплюючого концерту [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 9—
15 черв. — С. 7 : фотогр. 

 

Горбунова, Л. Тернопільська танцювальна весна [Текст] / Л. Горбунова // 
Свобода. — 2010. — 11 черв. — С. 8. — (Дали лиха закаблукам!). 
Огляд-конкурс хореографічних колективів із такою назвою відбувся в Тернополі. 
Продемонстрували своє мистецтво 22 гурти з районів та міста Тернополя. 

 

Костишин, Л. Співають і танцюють профспілки [Текст] / Л. Костишин // 
Вільне життя. — 2010. — 26 трав. — С. 6 : фотогр. 
Про заключний концерт VI фестивалю аматорського мистецтва профспілок 
Тернопільщини, участь у якому взяли 26 кращих колективів і виконавців області. 

 

Моховик, Н. Про подвиг — словом, піснею і танцем [Текст] / 
Н. Моховик // Тернопіль вечірній. — 2010. — 26 трав. — С. 2 : фотогр. 

Те ж // Свобода. — 2010. — 2 черв. — С. 5 : фотогр. 
Про лауреатів VI фестивалю аматорського мистецтва профспілок Тернопільщини під 
гаслом «Поклонимось великим тим рокам», присвяченого 65-річчю перемоги у Великій 
Вітчизняній війні. 
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Насолодитись красою української пісні [Текст] // Свобода. — 2010. — 
9 черв. — С. 5 : фотогр. 
Про відбірковий тур фестивалю «Зорецвіт» у Тернополі. 

 

Новосядлий, Б. Виграває пісенною веселкою фестивальний вогник 
[Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2010. — 23 черв. — С. 4.  
Про переможців популярного обласного фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького 
самодіяльного художнього мистецтва газових господарств Тернопільської області 
«Блакитний вогник — 2010». 

 

Омельчук, А. Хоровий колектив району — володар гран-прі [Текст] / 
А. Омельчук // Свобода. — 2010. — 16 квіт. — С. 8 : фотогр. 
Про фестиваль-конкурс духовної пісні в Шумську. 
 

Сирник, І. Вшанували Івасюка [Текст] / І.  Сирник // Експрес. — 2010. — 
29 квіт.—6 трав. — С. 12. 
У Тернополі відбувся обласний фестиваль-конкурс «Пісня буде поміж нас», присвячений 
пам’яті видатного українського композитора та  поета В. Івасюка. 
 

Скотяк, В. Аби яскравішали барви життя [Текст] / В. Скотяк // Свобода. 
— 2010. — 4 черв. — С. 3. 
Управління культури ОДА та обласний методичний центр народної творчості 
організували й провели відбірковий тур фестивалю для людей з обмеженими 
можливостями. 
 

Чи відродимо духову музику? [Текст] // Вільне життя. — 2010. — 
26 трав. — С. 6 : фотогр. 
Про обласний фестиваль-конкурс духових оркестрів загальноосвітніх шкіл 
та позашкільних навчальних закладів «Незнаному воякові», присвячений Дню Героїв 
та 90-й річниці створення Української військової організації. 

 
 

Шот, М. Освітяни співали духовних пісень [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2010. — 14 квіт. — С. 24. 
Понад 600 працівників навчальних закладів Тернопілля стали учасниками фестивалю-
конкурсу духовної пісні «Молитва за Україну». 
 

Ясний, В. «Зорецвіт» у Тернополі знайшов нові таланти [Текст] / 
В. Ясний // Тернопільські оголошення. — 2010. — 16 черв. — С. 5 : фотогр. 
Про відбірковий тур Всеукраїнського дитячого пісенного фестивалю-конкурсу 
«Зорецвіт». 
 

Аматорські, мистецькі колективи  
й творчі об’єднання Тернопільщини 

Будар, О. Зерна духовності сіє «Зернятко» [Текст] / О. Будар // Свобода. 
— 2010. — 23 черв. — С. 7 : фотогр. — (Творчий звіт). 
Про зразкову театральну студію «Зернятко» при Бережанському районному будинку 
народної творчості. 

 

Гадомська, Л. Тернопільські танцюристки їдуть на Євробачення [Текст] 
/ Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2010. — 28 квіт. — С. 28 : фотогр. 
Дитячий ансамбль сучасного танцю «Рожева пантера» візьме участь у відбірковому турі 
дитячого «Євробачення» у Києві. 
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Гонта. Н. Перлина Кіммерії — тернопільська «Бджілка» [Текст] / 
Н. Гонта // Вільне життя. — 2010. — 25 черв. — С. 5 : фотогр. 
Зразковий танцювальний колектив міської станції юних техніків став переможцем 
конкурсу дитячої та юнацької творчості «Перлини Кіммерії». 

 

Лічинська, С. «Більчанки» підкорили Крим [Текст] / С. Лічинська // 
Місто. — 2010. — 23 черв. — С. 2. 
В Алушті відбувся перший Всеукраїнський фестиваль  «Червона калина», на якому одним 
із найкращих було визнано квартет «Більчанки» Більчезолотецької музичної школи. 

 

Лічинська, С. На «Фанфарах Ялти» теребовлянці стали найкращими 
[Текст] / С. Лічинська // Місто. — 2010. — 23 черв. — С. 6. 
На ІІ Міжнародному  фестивалі духової музики ім. В. Соколика «Фанфари Ялти» наші 
земляки — духовий оркестр «Княжі сурми» (кер. І. Крисько) та ансамбль «Мажоретки» 
(кер. Г. Гордій) Теребовлянського вищого училища культури вибороли високі нагороди. 
 

Матвіїв, Л. Вище пісні — тільки молитва [Текст] / Л. Матвіїв // Вільне 
життя. — 2010. — 11 черв. — С. 2 : фотогр. 
Народний аматорський хор «Червона калина» Козівського районного будинку культури 
відзначив 15-річчя. 

 

«Настасівських музик» почують у Сербії [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2010. — 23—29 черв. — С. 7.  
Для участі в VII фестивалі української культури «Калина», який пройде в Сербії, поїдуть 
два колективи — народний  аматорський ансамбль  народної музики «Настасівські 
музики» та аматорський хореографічний колектив «ГлоріяБай». 

 

Омельчук, А. Хоровий колектив району — володар гран-прі [Текст] / 
А. Омельчук // Свобода. — 2010. — 16 квіт. — С. 8 : фотогр. 
Про фестиваль-конкурс духовної пісні в Шумську. 

 

«Хочемо, аби бандура стала модною» [Текст] : учасниці тернопільського 
тріо бандуристок «Оріана» Юлія Рудницька, Неоніла Іваноньків і Наталія 
Гоцик часто гастролюють за кордоном, бувають на різних фестивалях та 
імпрезах. В Україні артистки готові виступати навіть безкоштовно, аби лише 
популяризувати бандурне мистецтво : [інтерв’ю з тріо бандуристок «Оріана»] 
/ розмовляла Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 11—12 черв. — С. 10 : 
фотогр. 
 

Клубна справа, кіно 
Голояд, І. Майже півстоліття Богдан Чубатий працює кіномеханіком 

[Текст] / І. Голояд // Тернопільські оголошення. — 2010. — 21 квіт. — С. 2 : 
фотогр. 

 

Федорців, Н. Олексій Лещишин: «Без Божого втручання ми безсилі» 
[Текст] / Н.  Федорців // Місто. — 2010. — 26 трав. — С. 7 : фотогр. 
Про творчий та життєвий шлях провідного методиста музичного жанру обласного 
методичного центру народної творчості Олексія Лещишина. 

 

Персоналії 
Бобрівець, М. Філософія барв від Світлани [Текст] / М. Бобрівець // 

Вільне життя. — 2010. — 31 берез. — С. 5 : фотогр. 
Про молоду тернопільську художницю Світлану Волкову. 
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Бутин, В. Дні і ночі побратимів з Волині [Текст] / В. Бутин // Свобода. — 
2010. — 11 черв. — С. 4. — (Репресована Україна!). 
Про Юрія Пилиповича Шевчука з Ланівців і Василя Миколайовича Ількова із Шумська, 
яких об’єднала велика любов до музики. 
 

Василь Ванчура: «Доля судила жити з книгою» [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 2—8 черв. — С. 6. 
Про директора видавництва «Джура» В. Ванчуру. До 50-річчя від дня народження. 

 

Гугушвілі, Т. Гама кольорів її життя [Текст] / Т. Гугушвілі // Вільне 
життя. — 2010. — 4 черв. — С. 3 : фотогр. — (Журналіст за покликанням). 
Нові штрихи до портрета журналістки Галини Садовської. 

 

Драпак, Г. Гриць Драпак: «Вишиваю тепер ікону «Добрий пастир» 
[Текст] : [інтерв’ю] / розмовляла Р. Костюк // Тернопіль вечірній. — 2010. — 
31 берез. — С. 12 : фотогр. 

 

Золотнюк, А. Пам’ять живопису [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 
2010. — 9 квіт. — С. 6 : фотогр. 
Про художницю, наукового співробітника Національного заповідника «Замки 
Тернопілля» Любов Шиян. 

 

Костишин, Л. Людмила Гургач: «Не вмію того, за що не бралася» 
[Текст] / Л. Костишин // Вільне життя. — 2010. — 14 квіт. — С. 8. — (Наша 
гостя). 
Про майстра народної творчості з Чорткова Людмилу Гургач. 

 

Лещишин, О. Вірші, які самі співають  [Текст] : першу збірку поезій 
Олексій Лещишин видав у 50 років. Музикант і виконавець власних пісень 
каже, що літератором себе не вважає. Але дуже добре відчуває ритм і 
мелодику вірша : [інтерв’ю з провід. методистом муз. жанру обл. центру нар. 
творчості] / розмовляла І. Погоріла // 20 хвилин. — 2010. — 28—29 трав. — 
С. 9 : фотогр. 

 

Ліберний, О. Його оркестр звучав в Афганістані… [Текст] : Олексію 
Лещишину, провідному методисту музичного жанру обласного методичного 
центру народної творчості, — 50 / О. Ліберний // Свобода. — 2010. — 
11 черв. — С. 5 : фотогр. — (Ювілеї). 

 

Марчук, М. Щоб було кому гаївки водити, співаючи, весну прославляти 
[Текст] / М. Марчук // Вільне життя. — 2010. — 5 трав. — С. 9. — (Традиції). 
Про носія народної творчості Параску Мельник. 

 

Мельничук, Б. «Слід більше читати, ніж писати» [Текст] : про секрети 
своєї популярності, нюанси письменницької роботи, а також сім’ю та свою 
музу розповідає письменник, журналіст і краєзнавець Богдан Мельничук : 
[інтерв’ю] / розмовляла Л. Заморська // RIA плюс. — 2010. — 31 берез. — 
С. 8 : фотогр. 

 

Мельничук, Б. Щоб розцвітали на пероні квіти! [Текст] / Б. Мельничук // 
Тернопіль вечірній. — 2010. — 16 черв. — С. 23 : фотогр. — (Особливості). 
Спогади про Анатолія Горчинського — велику особистість у театральному та музичному 
мистецтві. 
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Морозов, В. Віктор Морозов: «Мені пощастило, що не маю жодних 
звань…» [Текст] : 15 червня нашому землякові, відомому  українському 
співакові, композитору і перекладачеві Віктору Морозову сповнюється 
60 років. Шампанського! : [інтерв’ю] / М. Маслій // Нова Тернопільська 
газета. — 2010. — 9—15 черв. — С. 7 : фотогр. 

 

Новіцька, К. «…бо люди цікавіші, аніж мексиканські серіали» [Текст] / 
К. Новіцька // Свобода. — 2010. — 9 черв. — С. 3 : фотогр. 
Про теребовлянського живописця Миколу Шевчука. 

 

Сагаль, О. Дмитро Стецько: інакодумець українського малярства [Текст] 
/ О. Сагаль. — 2010. — 23—29 черв. — С. 7 : фотогр. 
Творчий портрет художника Дмитра Стецька. 

 

Смільська, О. Жінка, яка малює серцем [Текст] / О. Смільська // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 20 квіт. — С. 4 : фотогр. 
Творчий портрет художниці Світлани Дігай з Тернополя. 

 

Стецько, Д. У картинах — і камінь, і дріт [Текст] : відомий художник-
філософ Дмитро Стецько працює над вічними темами, тому й почувається не 
в часі та не у форматі. Адже пише картини-ребуси, що змушують глядачів 
замислитися : [інтерв’ю] / розмовляла Л. Заморська // RIA плюс. — 2010. — 
5 трав. — С. 22 : фотогр. 

 

Федорців, Н. Володимир Шерстій: «Ікони — це моя молитва» [Текст] / 
Н. Федорців // Місто. — 2010. — 31 берез. — С. 7 : фотогр. 
Про іконописця Володимира Шерстія. 
 

Шот, М. І зійшли писанки на полотно [Текст] / М. Шот // Вільне життя. — 
2010. — 16 квіт. — С. 8 : фотогр. 
Творчий портрет художника Миколи Шевчука з Теребовлі. 
 

Інше 
Беркут, Н. У Кременці знайшли стародавні фрески [Текст] / Н. Беркут // 

Тернопільські оголошення. — 2010. — 16 черв. — С. 4 : фотогр. 
Художник Олег Вартабедян знайшов у Миколаївському соборі в Кременці стародавні 
фрески. 

 

Брик, А. Тернопільська студентка підкорила Ужгород піснею [Текст] / 
А. Брик // Свобода. — 2010. — 30 квіт. — С. 1 : фотогр. — (Знай наших). 
Мар’яна Єфімчук отримала першу премію в жанрі вокалу на п’ятому Міжнародному 
конкурсі-фестивалі «Закарпатський едельвейс». 

 

Валькевич, В. Замок готується до відновлення [Текст] / В. Валькевич // 
Вільне життя. — 2010. — 19 трав. — С. 5. 
Про реставраційно-ремонтні роботи Старого замку в Тернополі. 

 

Виставку «Не в часі» Дмитра Стецька визнали найсучаснішою [Текст] // 
Номер один. — 2010. — 21 квіт. — С. 4. 
У Національному художньому музеї України відкрилась виставка живопису нашого 
земляка Дмитра Стецька. 

 

Вітвіцька, М. Виставка Дмитра Стецька у Києві [Текст] / М. Вітвіцька // 
Місто. — 2010. — 28 квіт. — С. 6. 
Мистецький проект «Не в часі» презентував у  в Національному художньому музеї 
тернопільський художник Д. Стецько. 
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Герман, О. Олег Герман написав соло для двох  ангелів [Текст] : 
[інтерв’ю з поетом, бардом, науковцем, засл. діячем мистецтв України] // 
Місто. — 2010. — 9 черв. — С. 6 : фотогр. 

 

Гривас, С. Пісня Романюти — серед кращих [Текст] / С. Гривас // 
20 хвилин. — 2010. — 23—24 квіт. — С. 6 : фотогр. 
Наш земляк Едуард Романюта став переможцем 4-го етапу в конкурсі естрадної пісні 
«Я — звезда». 

 

Густенко, О. У Чорткові «Первоцвіт — 2010» зупинив фотомить [Текст] 
/ О. Густенко // Номер один. — 2010. — 7 квіт. — С. 4. 
Понад 600 робіт зі всієї України, а також із Сербії та Росії надійшли на цьогорічний 
фотоконкурс «Первоцвіт — 2010», що організовує в Чорткові Олег Марчак. 

 

Заморська, Л. Гран-прі отримала вже вп’яте [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 24—25 трав. — С. 5. 
Переможцями ХХVII Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю мистецтв «Сім. 
Сім», що відбувався в Києві, стала юна тернопільська співачка Лілія-Марія Крисовата й 
танцюристи Вікторія Близнюк і Віктор-Олександр Тарасюк. 

 

Заморська, Л. Збирає, мріючи про студію [Текст] : відома колекціонерка 
борщівських вишиванок Віра Матковська продовжує поповнювати свої 
зібрання. Жінка вірить, що колись таки в Тернополі буде студія, де вона 
представить свої надбання / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 16 квіт. — 
С. 12 : фотогр. 

 

Золотнюк, А. Тернопільський едельвейс [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2010. — 30 квіт. — С. 8. 
Співочу нагороду до Тернополя привезла солістка народного театру пісні «Літопис» 
Мар’яна Єфімчук. Вона посіла перше місце на V Міжнародному конкурсі-фестивалі 
«Закарпатський едельвейс». 

 

Короновані Словом [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 
16—22 черв. — С. 7 : фотогр.  
Із престижною та поважною премією — другим і третім місцем у номінації «П’єси» на 
конкурсі «Коронація слова» — повернулися з Києва тернопільські літератори Богдан 
Мельничук та Володимир Фроленков. 

 

Коропецька, У. «Літературний Тернопіль» збільшив свій обсяг [Текст] / 
У. Коропецька, Б. Мельничук // Вільне життя. — 2010. — 14 квіт. — С. 7 : 
фотогр. — (Щойно з друку). 

 

Кравчук, І. Ігор Кравчук: «Мета і дерево для мене як жінки» [Текст] : 
[інтерв’ю з майстром] / розмовляла А. Золотнюк // Номер один. — 2010. — 
21 квіт. — С. 4. 

 

Петраш, Б. Ще одна перемога [Текст] / Б. Петраш // Свобода. — 2010. — 
7 трав. — С. 8 : фотогр. 
Наш земляк, уродженець с. Лосяч Борщівського району, студент Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Андрій Гамбаль став одним із 
переможців ІХ Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Українська родина — 2010» 
у Києві. 
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Петраш, Б. Чергова перемога Андрія Гамбаля [Текст] / Б. Петраш // 
Вільне життя. — 2010. — 5 трав. — С. 5. 
Наш земляк, уродженець с. Лосяча Борщівського району став одним із переможців 
ІХ Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Українська родина — 2010», що відбувся в 
Києві. 

 

Правдива, Д. Прийшов Тарас і в Романівку [Текст] / Д. Правдива // 
Вільне життя. — 2010. — 21 трав. — С. 6. 
Про відкриття пам’ятника Т. Шевченку в Романівці Тернопільського району. 

 

Сагаль, О. Гітарний Страдіварі з Підгороднього [Текст] : тернополянин 
Олег Рига власноруч виготовляє унікальні гітари / О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 16—22 черв. — С. 7 : фотогр. 

 

Сагаль, О. «Запрошуємо вас до радіотеатру…» [Текст] : на Тернопіллі 
відроджують забутий жанр — радіодраму / О. Сагаль // Нова Тернопільська 
газета. — 2010. — 7—13 квіт. — С. 6 : фотогр. 
 

Уніят, В. Адресовано майстрам сцени [Текст]  / В. Уніят // Свобода. — 
2010. — 4 черв. — С. 8. 
Про тритомник п’єс, який репрезентував бібліотекам і музеям області тернопільський 
письменник Богдан Мельничук. 
 

Фарина, І. Світ писанок Надії Волощук [Текст] / І. Фарина // 
Тернопільська газета. — 2010. — 31 берез. — С. 5. 
 

 

Федорців, Н. Кришталевому голосу — кришталевий мікрофон [Текст] / 
Н. Федорців // Місто. — 2010. — 9 черв. — С. 4 : фотогр. 
Ще одну відзнаку здобув молодий співак із Тернополя Едуард Романюта. 
 

Федорців, Н. «Лучик света» засяяв перемогою [Текст] / Н. Федорців // 
20 хвилин. — 2010. — 21 квіт. — С. 7 : фотогр. 
Тернопільський співак Едуард Романюта став переможцем 4-го етапу в конкурсі естрадної 
пісні «Я — звезда». 
 

Янович, А. Залізну книгу Юрія Завадського покажуть у Барселоні 
[Текст] / А. Янович // Тернопільські оголошення. — 2010. — 12 трав. — 
С. 7 : фотогр. 
Про презентацію на фестивалі ковальства в Івано-Франківську металічного примірника 
збірки віршів тернопільського автора Юрія Завадського. 
 

Дні пам’яті відомого археолога і громадсько-політичного діяча 
Ігоря Герети 

Відбудуться Дні пам’яті Ігоря Ґерети [Текст] // Тернопіль вечірній. — 
2010. — 2 черв. — С. 13. 
З 1 по 5 червня в Тернополі відбудуться Дні пам’яті видатного тернопільського археолога, 
мистецтвознавця й громадсько-політичного діяча Ігоря Ґерети. 

 
 

Дишлюк, О. Живий у пам’яті народній [Текст] : до 8-ї річниці з дня 
смерті Ігоря Ґерети / О. Дишлюк // Свобода. — 2010. — 4 черв. — С. 3 : 
фотогр. 
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