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Загальні питання культури 
Вітаємо Миколу Шамлі та Олега Марцинківського! [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2010. —  25—31 серп. — С. 7: фотогр. 
Про відзначення державними нагородами відомих тернопільських діячів культури 

з нагоди 19-ої річниці Незалежності України. 
 

Бібліотечна справа 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Алієва, К. «Гра у три руки» Наталі Пасічник [Текст] / К. Алієва // Вільне 
життя. — 2010. — 2 лип.— С. 8. — (Зустрічі).  

У Тернопільській ОУНБ відбулася творча зустріч із знаною поетесою Наталією 
Пасічник. 
 

Бібліотекам у Тернополі бракує приміщень, книг, комп’ютерів  [Електронний 
ресурс] // 20 хвилин. — 2010. — 20 верес. — Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: 
http://te.20minut.ua/news/10183640, вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр. — 
Аналог друк. вид. (RIА плюс. — 2010. — 22 верес.). 

Про роботу Тернопільської ОУНБ розповідає її директор В. Вітенко та завідувачка 
відділу міського абонемента Т. Ковалькова. 
 

Бурлаку, Н. Писав книгу 20 років [Текст] / Н. Бурлаку // 20 хвилин. — 
2010. — 24 верес. — С. 22. 

Про презентацію книги  мистецтвознавця, директора обласного художнього музею 
І. Дуди «Тернопіль: 1540—1944» у Тернопільській ОУНБ. 
 

Вільчинський, О. Моя бібліотека [Текст] / О. Вільчинський // RIА плюс. — 
2010. — 22 верес. —  С. 4 : фотогр. 

Відомий тернопільський письменник, журналіст О. Вільчинський про роль бібліотек 
у своєму житті. Згадується Тернопільська ОУНБ. 
 

Вітенко, В. «Бібліотека — світ нових можливостей» [Текст] / В. Вітенко // 
Вільне життя. — 2010. — 17 верес. — С. 5. — (Декада відкритих дверей). 

Програма Декади відкритих дверей у Тернопільській ОУНБ. 
 

Головата, Т. Бібліотеки: проблемні місця [Текст] / Т. Головата // 
Подільське слово. — 2010. — 9 лип. — С. 3. 

Про обговорення важливих питань розвитку культури і духовності в Тернопільській 
області, зокрема бібліотек на колегії Тернопільської ОДА. Директор Тернопільської 
ОУНБ В. Вітенко запропонував забезпечити фінансування сільських бібліотек з районних 
бюджетів. Це дасть змогу вирішити цілий ряд проблем із фінансуванням бібліотек.  
 

Гривас, С.  Книга лікує і вчить [Текст] : інтерес до книги не зникає.  
Просто читачі нині «смакують» чтиво дещо «реальніше». Ось тільки б їм 
вистачило новинок у діючих книгозбірнях, бо проблем вони мають чимало / 
С. Гривас // RIА плюс. — 2010. — 22 верес. —  С. 4 : фотогр. 

Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек про свою роботу розповідають 
завідувачка відділу абонементу Тернопільської ОУНБ  Т. Ковалькова та бібліотекар 
обласної бібліотеки для молоді Л. Грищук. 

 

Гривас, С. Тернополян привчають до новітніх технологій [Текст] / 
С. Гривас // 20 хвилин. — 2010. — 27—28 верес. — С. 5. 

Про нові книги, додаткові комп’ютери, начальні програми для читачів у трьох 
обласних бібліотеках. 
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Захищають книги [Текст] // 20 хвилин. — 2010 — 27—28 верес. — 
С. 4. — (Коротко). 

Про Декаду відкритих дверей у Тернопільській ОУНБ. 
 

Золотнюк, А. Багаторічний читач [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2010. — 14 лип. — С. 9. — (Що? Де? Коли?). 

Про найстаршого читача Тернопільської ОУНБ — тернополянина Олександра 
Власенка. 

 

Золотнюк, А. Відвертість, легкість, несподіваність [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя. — 2010. — 23 серп. — С. 6. 

Про французьку письменницю Ф.Саган та популяризацію її творів у Тернопільській 
ОУНБ. 
 

Золотнюк, А. «Сутінки» — перші [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 
2010. —  2 лип. — С. 6 : фотогр. — (Події). 

Про найбільш популярні книги серед читачів Тернопільської ОУНБ. 
 

Ковальчук, Л. Про клопоти й поезію Костенко… [Текст] / Л. Ковальчук // 
Вільне життя. — 2010. — 2 лип. — С. 6. — (Справи бібліотечні). 

«Сільська бібліотека в умовах соціальних та економічних перетворень» — такою 
була тема семінару, що відбувся у Залозецькій бібліотеці-філіалі Зборівської ЦБС. 
 

Красновська, О. Безплатна англійська в бібліотеці [Текст] / 
О. Красновська // Експрес. — 2010. — 2—9 верес. — Тернопільські 
новини. — С. 11. — (Нове). 

Заняття з англійської мови проводять у Тернопільській ОУНБ волонтери із США. 
 

Новак, Н.  Рятують книгарні і платний абонемент [Текст] : довгобуд 
обласної бібліотеки муляє очі тернополянам уже майже 25 років, хоча здати 
його обіцяли неодноразово / Н. Новак, С. Гривас, М. Юркевич // RIА плюс. — 
2010. — 22 верес. —  С. 5 : фотогр. — (Книги). 

Про роботу Тернопільської ОУНБ розповідає її директор В. Вітенко та завідувачка 
відділу міського абонемента Т. Ковалькова. 
 

Новосядлий, Б. «Нехай не гасне світ науки в проміннях сяєва твого...» 
[Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2010. —20 серп. — С. 6 : фотогр. 

Про бібліографічний покажчик «Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України», 
підготовлений спеціалістами Тернопільської ОУНБ та наукової бібліотеки 
Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. 
 

Погоріла, І. Секретарі обкому — у будинку шляхти [Текст] / І. Погоріла // 
RIA плюс. — 2010. — 25 серп. — С. 4 : фотогр. 

У двох колишніх особняках, котрі понад сто років тому належали багатим 
тернопільських родинам, тепер діють бібліотеки — обласна універсальна наукова й міська 
дитяча. Обидва будинки — пам'ятки архітектури місцевого значення.  
 

Погоріла, І. Секретарі обкому жили в будинку тернопільської шляхти 
[Електронний ресурс] / І. Погоріла // 20 хвилин. — 2010. — 25 серп. — Електрон. 
ст. — Режим доступу до ст.: http://te.20minut.ua/news/10182312, вільний. — 
Заголовок з екрана. — Мова укр. — Аналог друк. вид. (RIA плюс. — 2010. — 
25 серп.). 

У колишніх особняках, котрі раніше належали багатим тернопільським родинам, 
нині розмістились бібліотеки — міська дитяча й обласна універсальна наукова. 
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Тернопільчани отримали мультимедійний комп’ютерний центр від Білла 
Гейтса [Електронний ресурс] / День : щоденна всеукр. газета. — 2010. — 3 верес. — 
Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: http://www.day.kiev.ua/308038, вільний. — 
Заголовок з екрана. — Мова укр. — Аналог друк. вид. (День. — 2010. — № 157—
158. — 3 верес.). 

Про відкриття Регіонального навчального центру за програмою «Бібліоміст» 
у Тернопільській ОУНБ. 

 

Тернопільчани отримали мультимедійний комп’ютерний центр від Білла 
Гейтса [Текст] // День. — 2010. — 3—4 верес. — С. 10. 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці обладнали 
безкоштовний навчальний мультимедійний комп’ютерний центр. 

 

Тернополяни отримали мультимедійний комп’ютерний центр від Білла 
Гейтса [Електронний ресурс] / Тернопільська правда. — 2010. — 3 верес. — 
Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: http://t-pravda.te.ua/news/5026, вільний. — 
Заголовок з екрана. — Мова укр. 

Безкоштовний навчальний мультимедійний комп’ютерний центр для користувачів 
і бібліотекарів обладнали в Тернопільській ОУНБ. 

 

Тернополяни отримали мультимедійний комп’ютерний центр від Білла 
Гейтса [Електронний ресурс] / ZIK: сила інформації. — 2010. — 3 верес. — 
Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: http://zik.com.ua/ua/news/2010/09/03/243272, 
вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр.  

У Тернопільській ОУНБ відкрили Регіональний навчальний центр за програмою 
«Бібліоміст». 

 

Тернополяни отримали мультимедійний комп’ютерний центр від Білла 
Гейтса [Електронний ресурс] / Про все : перша незалежна терноп. інтернет-
газета. — 2010. — 3 верес. — Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: 
http://www.day.kiev.ua/308038, вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр.  

Про відкриття Регіонального навчального центру за програмою «Бібліоміст» 
у Тернопільській ОУНБ. 

 

У Тернопільській обласній бібліотеці для дорослих проводять акцію на 
захист книги [Електронний ресурс] // 20 хвилин. — 2010. — 28 верес. — 
Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: http://te.20minut.ua/news/10184061, 
вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр. — Аналог друк. вид. 
(20 хвилин. — 2010 — 27—28 верес.). 

 

Храм науки, освіти й культури запрошує усіх на Декаду відкритих 
дверей  [Текст] // Свобода. — 2010. — 22 верес. —  С. 14. — (У гості до 
бібліотеки). 

Заходи в рамках Декади відкритих дверей до Всеукраїнського дня бібліотек 
у Тернопільській ОУНБ. 

 

Читачів бібліотек Тернополя привчають до новітніх технологій 
[Електронний ресурс] // 20 хвилин. — 2010 — 26 верес. — Електрон. ст. — 
Режим доступу до ст.: http://te.20minut.ua/news/10183962, вільний. — 
Заголовок з екрана. — Мова укр. — Аналог друк. вид. (20 хвилин. — 2010. — 
27—28 верес.). 

Про нові книги, додаткові комп’ютери, навчальні програми для читачів у ТОУНБ, 
ТОБМ та ТОБД. 
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Юркевич, М. Англійську викладають волонтери [Текст] / М. Юркевич  // 
RIA плюс. — 2010. — 1 верес. — С. 4 : фотогр. 

Волонтери із США проводять безкоштовні заняття з англійської мови 
в Тернопільській ОУНБ. 
 

Будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
Лило, В. Василь Лило: «За 2-3 роки місто можна привести в ідеальний 

стан» [Текст] : [інтерв’ю з генеральним директором ТОВ «Тернопільбуд» 
Василем Лило] / В.Попович // Номер один. — 2010. — 4 серп. — С. 9 : 
фотогр.  

Про добудову нової бібліотеки, основні вимоги до її бачення в узагальненому 
проекті. 

 

Олійник, Ю. Юрій Олійник: «Я звільнився з ОДА, щоб працювати для 
людей» [Текст] : [інтерв’ю з начальником управління капітального 
будівництва ТОДА] / А. Артим // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 4—
10 серп. — С. 5.  

Про логічне завершення корегування проектно-кошторисної документації нової 
бібліотеки в Тернополі. 

 

Приміщення обласної бібліотеки добудують в 2011 році [Електронний ре-
сурс] : [повідомив в інтерв’ю місцевим телекомпаніям голова облдержадміністрації 
Михайло Цимбалюк] // 20 хвилин. — 2010. — 16 верес. — Електрон. ст. — Режим 
доступу до ст.: http://te.20minut.ua/news/10183457, вільний. — Заголовок з екрана. — 
Мова укр. — Аналог друк. вид.  

У колишніх особняках, котрі раніше належали багатим тернопільським родинам, 
нині розмістились бібліотеки — міська дитяча й обласна універсальна наукова. 

 

Синявська, В. Обласну бібліотеку добудують у 2011-му [Текст] / 
В. Синявська // Вільне життя. — 2010. — 17 верес. — С. 1. — (Довгобудів 
поменшає). 

 

Сирник, І. У нас буде музей Шевченка [Текст] / І. Сирник // Експрес. — 
2010. — 23—30 верес. — С. 11. — (Рішення). 

Про створення обласного музею Тараса Шевченка та добудову нового приміщення 
Тернопільської ОУНБ. 

 

У Тернополі — музей Кобзаря [Текст] // 20 хвилин. — 2010. — 17—
18 верес. — С. 1. 

У Тернополі створять музей Тараса Шевченка. Після добудови нового приміщення 
Тернопільської ОУНБ його розмістять у теперішньому приміщенні книгозбірні. 

 

У Тернополі створять музей Тараса Шевченка [Електронний ресурс] : 
[після добудови приміщення обласної бібліотеки в Тернополі, музей Кобзаря 
планують розмістити у будівлі, де сьогодні знаходиться книгозбірня] // 
20 хвилин. — 2010. — 15 верес. — Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: 
http://te.20minut.ua/news/10183433, вільний. — Заголовок з екрана. — Мова 
укр. — Аналог друк. вид (20 хвилин. — 2010. — 17—18 верес.).  

 

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. 
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Цимбалюк, М. Михайло Цимбалюк: «Дорогу здолає той, хто йде і хто 
сильний» [Текст] : [інтерв’ю з головою ОДА] / розмову вела Г. Садовська // 
Вільне життя. — 2010. — 14 лип. — С. 1, 2 : фотогр. 

Голова ОДА Михайло Цимбалюк впевнений: максимально за два роки буде 
завершено будівництво нової бібліотеки. 

 

Цимбалюк, М.  Михайло Цимбалюк: "Ми відповідаємо за обіцянки, які 
даємо людям [Текст] : [інтерв’ю з головою Терноп. облдержадміністрації] / 
розмову вела Г. Садовська // Вільне життя. — 2010. — 22 верес. —  С. 1, 2 : 
фотогр. 

Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
 

Цимбалюк, М. Михайло Цимбалюк: «Наш регіон не депресивний. І ми 
це доведемо» [Текст] : [інтерв’ю з головою Терноп. облдержадміністрації] / 
розмовляла Л. Левицька // Голос України. — 2010. — 17 серп. — С. 3 : фотогр. 

Голова ОДА про добудову бібліотеки та її здачу в наступному році. 
 

Цимбалюк, М. Михайло Цимбалюк: «Перших сто днів — це лише 
передмова до роботи, яка чекає попереду» [Текст] : [розмова з головою 
Терноп. облдержадміністрації] / М. Цимбалюк // Свобода. — 2010. — 
22 верес. —  С. 3. — (Інтерв'ю з приводу). 

Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
 

Цимбалюк, М. Михайло Цимбалюк: «Спішімо творити добро. Воно 
повертається сторицею» [Текст] : [інтерв’ю з головою ОДА] / З. Кушнірук // 
Свобода. — 2010. — 7 лип. — С. 3 : фотогр. — (Розмова по щирості). 

Про перспективу добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
 

Цимбалюк, М.  100 днів зі 100 можливих Михайла Цимбалюка [Текст] : 
[бесіда з головою Терноп. облдержадміністрації М. Цимбалюком] / 
М. Цимбалюк // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 22—28 верес. —  С. 1, 
5 : фотогр. 

Про зроблене за останні три місяці та нові завдання, серед яких добудова 
Тернопільської ОУНБ. 

 

Цимбалюк, М. 100 днів Михайла Цимбалюка у губернаторському кріслі: 
що зроблено, а що потрібно зробити [Текст] : [інтерв’ю з головою Терноп. 
облдержадміністрації М. Цимбалюком ] / провів В. Попович // Номер 
один. — 2010. — 22 верес. —  С. 8 : фотогр. — (Ексклюзив). 

Згадується доручення Президента України виділити кошти для завершення 
будівництва нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  

 

Цимбалюк, М. Михайло Цимбалюк: «Хто за будь-якої ціни заставить 
«центр» звернути на себе увагу — туди і підуть кошти» [Текст] : [інтерв’ю 
з головою ОДА] / В. Попович  // Номер один. — 2010. — 21 лип. — С. 9 : 
фотогр. 

Погляд голови ОДА на добудову нової бібліотеки. 
 

Цимбалюк, М. Тарас Шевченко і Тернопілля [Текст] : [інтерв’ю 
з головою ОДА Михайлом Цимбалюком] / М. Маслій  // Нова Тернопільська 
газета. — 2010. — 29 верес. — 5 жовт. — С. 14 : фотогр. 

Про добудову нового приміщення Тернопільської ОУНБ та створення у старому 
приміщенні книгозбірні  обласного музею Тараса Шевченка. 
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Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Василюк, А. Журналісти — журналістам [Текст] : [день періодики 

в Терноп. обл. б-ці для молоді] // Вільне життя. — 2010. — 22 жовт. — С. 8.  
 

Віконська, І. Судили без суду [Текст] : [презентація книги 
Б. Мельничука «Суд без суду» в Терноп. обл. б-ці для молоді] / І. Віконська // 
Вільне життя. — 2010. — 8 жовт. — С. 5. — (Світ нашої духовності).  
 

Гривас, С. Дітям розкажуть про їхні права [Текст] : [у рамках Мандрівн. 
фест. докум. кіно про права людини «Docudays UA», серед учасників 
якого — Терноп. обл. б-ка для молоді] / С. Гривас // 20 хвилин. — 2010. — 
20—21 жовт. — С. [3]. — (Новини).  
 

Гривас, С. Книга лікує і вчить [Текст] : [серед героїнь статті — Лідія 
Грищук, б-кар Терноп. обл. б-ки для молоді] / С. Гривас, М. Юркевич // 
20 хвилин. — 2010. — 22 верес. — С. 4. — (Читач).  
 

Гривас С. Тернополян привчають до новітніх технологій [Текст] : [у т.ч. 
в рамках проектів Терноп. обл. б-ки для молоді] / С. Гривас // 20 хвилин. — 
2010. — 27—28 верес. — С. 5.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : березень-червень 
2010 / підгот.: Є. Безкоровайний, Т. Дігай, Б. Мельничук та ін. // 
Літературний Тернопіль. — 2010. — № 3. — С. 152—159. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — В змісті: заходи Терноп. обл. б-ки для 
молоді в березні-червні 2010 р.  
 

Заморська, Л. Презентував новели, що мають свій код [Текст] : [презент. 
книги Б. Мельничука «Суд без суду» в Терноп. обл. б-ці для молоді] / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 8 жовт. — С. 22.  
 

Ліберний, О. Ще раз про феномен Богдана Мельничука [Текст] : 
[презент. книги Б. Мельничука «Суд без суду» в Терноп. обл. б-ці для 
молоді] / О. Ліберний // Свобода. — 2010. — 8 жовт. — С. 5. — 
(Презентація).  
 

Паянок, Н. Веб-спілкування та нетикет: ставлення бібліотекарів та 
користувачів [Текст] : [про підсумки Всеукр. соціолог. дослідж. в обласних 
юнацбких бібліотеках, в т.ч. Терноп. обл. б-ці для молоді] / Н. Паянок, 
Є.Кулик // Бібліосвіт. — 2010. — № 1. — С. 21—26.  
 

Сопова, Т. Школа традиційна — навчання інноваційне! [Текст] : [про 
Школу керівника в Держ. б-ці України для юнацтва, в. т.ч. доп. «Плануємо 
щорічно! Мислимо стратегічно!» директора Терноп. обл. б-ки для молоді 
М. Хмурич] / Т. Сопова // Бібліосвіт. — 2010. — № 1. — С. 51—56. — (Вісті 
з регіонів).  
 

Фестиваль документального кіно «Docudays UA» [Текст] : це мандрівне 
дійство стартувало в Тернополі 21 жовтня [в т.ч. й у Терноп. обл. б-ці для 
молоді] // Свобода. — 2010. — 22 жовт. — С. 1. — (Не пропустіть!).  
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Чайківська, Я. Відзначили день бібліотек [Текст] : [у т.ч. презент. книги 
Богдана Мельничука «Суд без суду» в Терноп. обл. б-ці для молоді] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2010. — 6 жовт. — С. 2.  
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Новіцька, Н.  Сирість уже знищила тисячі книжок у дитячій бібліотеці 

[Текст] : [бесіда з дир. Терноп. ОБД Н. Новіцькою] / вела Є. Цебрій // RIА 
плюс. — 2010. — 22 верес. —  С. 5 : фотогр. — (Книги). 

 

Шлапак, О. Справді королівський презент [Текст] / О. Шлапак // Вільне 
життя. — 2010. — 2 лип. — С. 6. — (Слова вдячності). 

Подяка Ользі Володимирівні Катановій за подаровані книги. 
 

Шлапак, О. У дарунок бібліотеці [Текст] / О. Шлапак // Вільне життя. — 
2010. — 9 лип. — С. 7. — (Подякуй, газето!). 

Обласна бібліотека для дітей висловлює щиру подяку Ользі Володимирівні 
Катановій за  цінні видання, подаровані для бібліотеки. 

 

Інші бібліотеки області 
Потрібні примірники [Текст] // RIА плюс. — 2010. — 22 верес. —  С. 4. 
Про проблеми Тернопільської міської централзованої бібліотечної системи. 

 

Музейна справа 
Бутин, В. Подих неуваги в музейних залах [Текст] / В. Бутин // Свобода. — 

2010. — 16 лип. — С. 3. — (Порушуємо проблему). 
Зроблено аналіз стану справ із музейництвом у кожному районі області. 

 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 
Собуцька, В. Злились мелодії природи і душі [Текст] / В. Собуцька // 

Свобода. — 2010. — 10 верес. — С. 8 : фотогр. — (Світ мистецтва). 
Виставка  робіт тернопільського художника М. Пазізіна в обласному краєзнавчому музеї. 

 

Чайківська, Я. Бібліотекарям — від юних читачів [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2010. — 29 верес. — С. 16 : фотогр. 

Про привітання учнями 2-Б класу Тернопільської ЗОШ № 5 працівників дитячої 
міської бібліотеки з професійним святом. 

 

Шот, М. Ліра «від англійця» і бандури із Гулагу [Текст] : кобзарські 
раритети представлені на унікальній пересувній виставці / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2010. — 24 черв. — С. 10 : фотогр. 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку кобзарського 
мистецтва. 
 

Шот, М. Музей збирає офіційні подарунки [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2010. — 14 серп. — С. 24. 

За ініціативи голови ОДА М. Цимбалюка в Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї облаштовують експозиційну кімнату, де виставлятимуть подарунки 
офіційних делегацій та осіб. 
 

Тернопільський обласний художній музей 
Дуда, І. Музей відкриває приховані фонди [Текст] / І. Дуда // Тернопіль 

вечірній. — 2010. — 21 лип. — С. 2. 
В обласному художньому музеї відкрито виставку з фондів, які не представлені 

в постійній експозиції. 
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Заморська, Л. Кременець від «Гладущика» [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 16—17 серп. — С. 14 : фотогр. 

Про виставку робіт мистецького гурту «Гладущик» у Тернопільському обласному 
художньому музеї. 

 

Заморська, Л. Малював глибоко під землею [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 30—31 серп. — С. 14 : фотогр. 

Сто живописних графічних робіт представив на своїй персональній виставці 
в обласному краєзнавчому музеї тернопільський художник М. Пазізін. 

 

Заморська, Л. Показують старі портрети [Текст] : виставку портретів 
кінця ХХ — початку ХХІ століть до кінця липня можна оглянути 
в обласному художньому музеї. Тут представлені 35 графічних, живописних 
та скульптурних портретів із фондів закладу / Л. Заморська // 20 хвилин. — 
2010. — 9—10 лип. — С. 22 : фотогр. 

 

Красновська, О. Так виглядає соцреалізм [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2010. — 15—22 лип. — Тернопільські новини. — С. 12 : фотогр. 

Виставку 35 графічних, живописних і навіть скульптурних портретів кінця ХХ — 
початку ХХІ століття можна оглянути в обласному художньому музеї. 

 

Ліберний, О. Живописець Сергій Львов — нащадок Ярослава Мудрого 
[Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2010. — 3 верес. — С. 6 : фотогр. 

З нагоди 80-річчя від дня народження українського живописця С. Львова 
в обласному художньому музеї відкрито виставку його картин із фондів музею, приватних 
колекцій Б. Климчука та І. Пилипця. 

 

Новіцька, К. Музика, яку можна побачити [Текст] / Н. Новіцька // 
Свобода. — 2010. — 10 верес. — С. 8. — (У виставковій залі). 

Виставка робіт учасників мистецького гурту «Теребовлянська палітра» в обласному 
художньому музеї. 

 

Федорців, Н. Олег Розвадовський малює …музику і вірші [Текст] / 
Н. Федорців // Місто. — 2010. — 22 верес. — С. 7 : фотогр. 

Про виставку робіт теребовлянського художника О. Розвадовського в обласному 
художньому музеї. 

 

Інші музеї 
Беркут, Н. Музей заважає московським попам? [Текст] / Н. Беркут // 

Тернопільські оголошення. — 2010. —  11 серп. — С. 2 : фотогр. 
Порушується проблема недоцільності перенесення Кременецького районного 

краєзнавчого музею в інше приміщення. 
 

Білий, І. Музей видатного художника руйнується! [Текст] : поки 
чиновники розмірковують, унікальний музей Івана Хворостецького у Почаєві 
занепадає / І. Білий // Номер один. — 2010. — 30 черв. — С. 9 : фотогр. 

 

Відкрили музей Кобзаря [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2010. — 
8 верес. — С. 5. 

У Смиківцях Тернопільського р-ну урочисто відкрили монумент і єдиний в області 
музей Великого Кобзаря. 

 

Влада надасть підтримку музею Богдана Лепкого [Текст] // Номер один. — 
2010. —  1 верес. — С. 8. 
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Дерех, В. У музеї — підводні скафандри [Текст] / В. Дерех // 20 хвилин. — 
2010. —  20—21 верес. — С. 3. 

Музей українського флоту відкриють незабаром у Тернопільській ЗОШ № 18. 
 

Дзьомба, М. Друга «казка» його життя [Текст] / М. Дзьомба // Вільне 
життя. — 2010. — 3 верес. — С. 6. — (Ювілеї). 

До 15-річчя з дня створення Бережанського музею Богдана Лепкого. 
 

Допоможуть музею Лепкого [у с. Крогульці на Гусятинщині] [Текст] // 
20 хвилин. — 2010. — 30—31 серп. — С. 3.  

Допомогу пообіцяв голова ОДА М. Цимбалюк. 
 

Музей Патріарха Йосипа Сліпого — під опікою влади [Текст] // Номер 
один. — 2010. — 1 верес. — С. 8. 

 

Савка, Р. Вінок пісень для рідної землі [Текст] / Р. Савка // Свобода. —
2010. — 30 лип. — С. 8 : фотогр. — (Славні краяни). 

Про святкові урочини з нагоди 125-річчя від дня народження Клима Чічки-
Андрієнка в Копичинецькому музеї театрального мистецтва. 

 

Хома, О. У Смиківцях відтепер свій Тарас Шевченко [Текст] / О. Хома // 
Свобода. — 2010. — 8 верес. — С. 10. 

Про  відкриття монументу і єдиного в області музей Великого Кобзаря 
у с. Смиківцях Тернопільського р-ну. 

 

Театри 
Ваврик, Є. Сім театральних чудес Тернопілля, або Ще раз про справжній 

талант і заздрісну «жабу» [Текст] / Є. Ваврик // Тернопіль вечірній. — 2010 —
15 верес. — С. 8. 

Заслужений діяч мистецтв України Євген Ваврик про проблеми культурно-
мистецького життя Тернопільщини, зокрема про забуття багатьох імен театральних діячів. 

 

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

Брик, А. Театр знову розкриває свої обійми [Текст] / А. Брик // Свобода. — 
2010. — 29 верес. — С. 8 : фотогр. 

Огляд прем’єр нового театрального сезону та проведення мистецького тижня на 
відзначення ювілею «Тернопільських театральних вечорів» у Тернополі. 

 

Брик, Т. «Концерт» від Сергія Лазо [Текст] / Т. Брик // Свобода. — 2010. — 
29 верес. — С. 11: фотогр. 

Про презентацію нової книги С. Лазо на малій сцені Тернопільського драмтеатру. 
 

Бурлаку, Н. День пенсіонерів — у п’ятницю [Текст] / Н. Бурлаку // 
20 хвилин. — 2010. — 29—30 верес. — С. 3. 

З нагоди Дня людей похилого віку 600 літніх тернополян переглянуть виставу 
«За двома зайцями» в Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Вергун, К. Пристрасний танець удвох, коли й перекладач не потрібен 
[Текст] / К. Вергун // Свобода. — 2010. — 15 верес. — С. 5 : фотогр. — 
(Театральна забава). 

Трагікомедія «Танго» поєднала на сцені Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка польських і тернопільських артистів. 
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Воробйов, В. Показали «Танго» двома мовами [Текст] : польською та 
українською говорили актори у виставі «Танго», яку тернополяни побачили 
у неділю, 12 вересня. Того вечора у драмтеатрі був аншлаг / В. Воробйов // 
20 хвилин. — 2010. — 15 верес. — С. 6 : фотогр. 

 

Гадомська, Л. Іван Ляховський: «Дяка Богу, що Ляховський залишивсь 
в Тернополі» [Текст] / Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2010. — 
18 серп. — С. 14 : фотогр. 

Про насичений акторський шлях Івана Ляховського. 
 

Гнатюк, В. Пора «взятися» за храм культури [Текст] : Михайлом 
Цимбалюком  виконано великий обсяг робіт, а ще більше чекає попереду / 
В. Гнатюк // Місто. — 2010. — 11 серп. — С. 2 : фотогр. 

Про аналіз зроблених робіт на Театральному майдані, реконструкцію сходів театру 
та подальше проведення ремонту у приміщенні. 

 

Гривас, С. Всім покажуть божевільню [Текст] / С. Гривас // 20 хвилин. — 
2010. — 27—28 верес. — С. 14 : фотогр. 

Про підготовку до відкриття нового театрального сезону, вибір вистав та акторів, які 
задіяні в них. 

 

Гривас, С. Меценатам іменні квитки [Текст] / С. Гривас // 20 хвилин. — 
2010. — 21—22 лип. — С. 2. 

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка буде 10 іменних місць для меценатів. 

 

2011-й рік стане Роком культури  [Текст] // Тернопільські оголошення. — 
2010. — 30 черв. — С. 4. 

Про це повідомив голова ОДА Михайло Цимбалюк, виступаючи перед глядачами на 
закритті театрального сезону Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Звернення голови Тернопільської обласної ради Олексія Кайди 
до підприємців, керівників підприємств, банків, установ та товариств різних форм 
власності [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 18—24 серп. — С. 4. 

Про спільну допомогу на завершення зовнішньої реконструкції та облаштування 
території навколо театру. 

 

Калачик, Ю. Два «Танго» на одній сцені [Терноп. академ. обл. укр. драм. 
театру ім. Т. Г. Шевченка] [Текст] : вперше в Україні в одній виставі 
зустрілись тернопільські та польські актори / Ю. Калачик // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 15—21 верес. — С. 10. 

 

Калачик, Ю. До театру на … польоти! [Текст] / Ю. Калачик // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 29 верес.—5 жовт. — С. 9 : фотогр. 

Про те, чим потішить новий театральний сезон тернополян, розповідає директор 
театру Ігор Сачко. 

 

Калачик, О. Подайте театру на сходи! [Текст] / О. Калачик // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 7—13 лип. — С. 7 : фотогр. 

Звернення директора Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка І. Сачка до громадян міста про перерахування 
коштів та благодійних внесків для ремонту фасадної частини театру. 
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Левіт, О. Театр відкриває ювілейний сезон [Текст] / О. Левіт // Тернопіль 
вечірній. — 2010. — 29 верес. — С.16. 

 

Левіт, О. Тернопільбудівці «взялися» за театр [Текст] / О. Левіт // Місто. — 
2010. — 21 лип. — С. 2 : фотогр. 

 

Мосійчук, О. Олег Мосійчук: «Оновили сходи — оновимо й дух театру» 
[Текст] : [інтерв’ю з головним режисером шевченківців, народним артистом 
України] / розмову вела Г. Садовська // Свобода. — 2010. — 29 верес. — С. 9. — 
(Тернопільські театральні вечори). 

 

Наш драмтеатр відремонтують [Текст] // RIA плюс. — 2010. — 30 черв. — 
С. 1 : фотогр.  

Голова ОДА Михайло Цимбалюк, виступаючи перед тернополянами, пообіцяв 
відбудувати театр. 

 

Огородник, Н. Чим закінчився сезон [Текст] / Н. Огородник // Тернопіль 
вечірній. — 2010. — 30 черв. — С. 23.  

Свій театральний сезон Тернопільський академічний обласний український 
драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка завершив 100-ю виставою-оперетою Я. Барнича 
«Гуцулка Ксеня». 

 

Садовська, Г. Свято із краплинкою смутку [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя. — 2010. — 30 черв. — С. 13. — (Прощання до осені). 

Про закриття творчого сезону в Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Садовська Г. «Танго»: «дія» третя [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. — 
2010. — 17 верес. — С. 5 : фотогр. — (Тернопільські театральні вечори) 

Про виставу «Танго», у якій грали тернопільські та польські артисти на сцені 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.  

 

Самчук, В. «Гра в житті — це фальш…» [Текст] : без театру актор 
швидко чахне і помирає, каже заслужена артистка України, актриса 
обласного драмтеатру Віра Самчук. Вона належить до плеяди корифеїв, адже 
вже майже 40 років на сцені : [інтерв’ю] / розмовляла Л. Заморська // RIA 
плюс. — 2010. — 1 верес. — С. 19 : фотогр. 

 

Самчук, О. Театральні сходи об’єднали будівельників і меценатів 
[Текст] / О. Самчук // Вільне життя. — 2010. — 21 лип. — С. 5. — (Думки 
з приводу). 

До Дня міста тернопільбудівці завершать капітальний ремонт театральних сходів. 
 

Собуцька, В. Кризи духовності на Тернопіллі немає [Текст] / 
В. Собуцька // Свобода. — 2010. — 9 лип. — С. 8 : фотогр. — (Сезон чекань). 

Про завершення театрального сезону, творчі досягнення колективу, ювілеї акторів 
та плани на майбутнє. 

 

Стеблій, Л. Українсько-польське танго [Текст] / Л. Стеблій // Вільне 
життя. — 2010. — 3 верес. — С. 8. — (Коротко). 

На сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка трагікомедія С. Мрожека «Танго» увазі глядачів представлять 
українські та польські актори. 
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Театр починається із гардеробу, а театральне життя у місті — зі сходів... 
[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2010. —  14—20 лип. — С. 6 : 
фотогр. 

 

Те ж // Свобода. — 2010. — 14 лип. — С. 2. 
Про пошук меценатів-театралів для проведення поточного ремонту фасадної 

частини Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Театральні сходи об’єднали будівельників і меценатів [Текст] // 
Тернопільська газета. — 2010. — 21 лип. — С. 3. 

Про капітальний ремонт сходів Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.  

 

Томчишин, Ю. «Політ над гніздом зозулі» та «Мазепа» чекають на своїх 
глядачів [Текст] / Ю. Томчишин // Місто. — 2010. — 29 верес. — С. 24. 

Про відкриття театрального сезону та дві прем’єри в Тернопільському драмтеатрі. 
 

У драмтеатрі немає грошей для реконструкції [Текст] // Номер один. — 
2010. — 7 лип. — С. 1. 

На останній сесії депутати обласної ради виділили на ремонт фасадної частини 
драмтеатру майже 300 тис. грн. 

 

Фроленков, В. Артист, режисер, педагог [Текст] : 19 серпня, на святого 
Спаса, виповнюється 60 років відомому тернопільському митцеві Іванові 
Ляховському / В. Фроленков // Вільне життя. — 2010. — 18 серп. — С. 6 : 
фотогр. 

 

Юркевич, М. Тернопільський театр ремонтують [Текст] / М. Юркевич, 
Н. Новак // 20 хвилин. — 2010. — 12—13 лип. — С. 4 : фотогр. 

Майже 300 тис. грн. з обласної казни надійде на ремонт верхньої частини парадних 
сходів драмтеатру та укріплення колони, що може впасти. 

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Герасимів, З. У наступному сезоні ляльковий театр покаже мюзикл 

[Текст] / З. Герасимів // Номер один. — 2010. — 21 лип. — С. 11. 
Про творчі плани колективу. 
 

Заморська, Л. Ляльки йдуть на канікули [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 23—24 лип. — С. 22 : фотогр. 

Виставою «Айболить проти Бармалея» колектив Тернопільського академічного 
обласного театру актора і ляльки закриває театральний сезон. 

 

Олекса, В. Ляльки гратимуть у мюзиклі [Текст] / В. Олекса // 
20 хвилин. — 2010. — 17—18 верес. — С. 5.  

Виставою «Козацькі вітрила» розпочинається новий сезон у Тернопільському 
академічному обласному театрі актора і ляльки. 

 

Олекса, В. Новий сезон у ляльковому [Текст] / В. Олекса // Вільне життя. — 
2010. —  17 верес. — С. 8 : фотогр. 

19 вересня виставою «Козацькі вітрила» відкривається новий сезон 
у Тернопільському  академічному обласному театрі актора і ляльки 
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Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Заморська, Л. «Фінальна пісня — просто «бомба» [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 5—6 лип. — С. 6 : фотогр. 

Нові твори вокальної та інструментальної музики презентували тернополянам 
артисти Тернопільської обласної філармонії на закритті ювілейного 70-го концертного 
сезону. 

 

Ільницька, О. Співатимуть «в’язанки» пісень [Текст] : [на концерті, 
присвяченому дню народження С. Крушельницької в Терноп. обл. 
філармонії] / О. Ільницька // 20 хвилин. — 2010. —  20—21 верес. — С. 14 : 
фотогр. 

 

Калачик, Ю. Спів до Дебрецена доведе, або як тернопільські хористи 
в Угорщині всіх переспівали [Текст] / Ю.Калачик // Нова Тернопільська 
газета. — 2010. — 11—17 серп. — С. 7 : фотогр.  

З тріумфом із угорського Дебрецена, де відбувся XXIV Міжнародний конкурс 
ім. Бели Бартока, повернувся камерний хор Тернопільської обласної філармонії.  

 

Левіт, О. Віддаючи шану Соломії [Текст] / О. Левіт // Тернопіль 
вечірній. — 2010. —  22 верес. — С. 2. 

Концерт, присвячений дню народження С. Крушельницької відбудеться 23 вересня 
в Тернопільській обласній філармонії. 

 

Левіт, О. Віддаючи шану Соломії [Текст] / О. Левіт // Тернопіль 
вечірній. — 2010. — 29 верес. — С. 2 : фотогр. 

Про проведення ювілейного вечора в обласній філармонії, присвяченого Соломії 
Крушельницькій в обласній філармонії. 

 

Лемішка, Я. Ярослав Лемішка: «У США я працював штатним дяком» 
[Текст] : [інтерв’ю з дир. Терноп. обл. філармонії] / вела Я. Чайківська  // 
Тернопіль вечірній. — 2010. — 8 верес. — С. 7 : фотогр. 

 

Ліберний, О. Декларація про суверенітет — світанок державної 
незалежності [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2010. — 21 лип. — 
С. 2 : фотогр. 

Про урочисте засідання та концерт в обласній філармонії з нагоди 20-річчя 
проголошення Декларації про державний суверенітет України. 

 

На концерті «Даруй світло» збирали кошти на благодійництво [Текст] // 
Нова Тернопільська газета. — 2010. — 25—31 серп. — С. 7. 

Про благодійний концерт «Даруй світло» в обласній філармонії. 
 

Новіцька, К. Філармонійці повернулися з Угорщини з тріумфом [Текст] / 
К. Новіцька // Свобода. — 2010. — 6 серп. — С. 8. — (Знай наших).  

Камерний хор обласної філармонії під керівництвом Святослава Дунця повернувся 
з XXIV Міжнародного конкурсу ім. Бели Бартока з перемогою. 

 

Отаманчук, В. Святослав Дунець: «Я мріяв про цю перемогу» [Текст] / 
В. Отаманчук // Вільне життя. — 2010. — 11 серп. — С. 6 : фотогр.  

Визнаний на Тернопільщині та за її межами камерний хор обласної філармонії посів 
третє місце на XXIV Міжнародному хоровому конкурсі ім. Бели Бартока (м. Дебрецен, 
Угорщина). 
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Подарують 400 крісел [Текст] // 20 хвилин. — 2010. — 4—5 серп. — С. 5.  
Списані крісла з Тернопільської обласної філармонії передадуть у Соснівську 

сільську раду та Лановецьку загальноосвітню школу № 1. 
 

Садовська, Г. І влада не підвела [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя. — 2010. — 2 лип. — С. 5. — (Прощання до осені). 

Про закриття ювілейного сезону в обласній філармонії та підсумки роботи 
колективу за рік. 

 

Садовська, Г. І назвали сина Лукою [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя. — 2010. — 7 лип. — С. 8. 

Про артистку обласної філармонії Наталю Присіч. 
 

Собуцька, В. Музика всіх нас поєднала [Текст] / В. Собуцька // Свобода. — 
2010. — 9 лип. — С. 8. — (Філармонія — на канікулах). 

Про закриття ювілейного сезону в обласній філармонії. 
 

Чубата, Д. Музики світлі акорди [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя. — 
2010. — 2 лип. — С. 8. — (Вечори у філармонії). 

Про закриття концертного сезону в обласній філармонії та виступ Муніципального 
Галицького камерного оркестру. 

 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
Воробйов, В. «Світозари» заспівають нові хіти [Текст] / В. Воробйов // 

20 хвилин. — 2010. —  17 верес. — С. 22. 
Про оновлений склад Тернопільського естрадного гурту «Світозари» та його 

концерт у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
 

Ноженко, І. Шрек вчив діток переходити дорогу [Текст] : [навчальна 
вистава для школярів у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса] / І. Ноженко // 
20 хвилин. — 2010. — 13—14 серп. — С. 2 : фотогр.  

 

У «Березіль» завітав сам Байда Вишневецький [Текст] // Свобода. — 
2010. — 25 серп. — С. 1, 14. — (Звітувала Збаражчина). 

Про творчий звіт мистецьких колективів Збаразького району до Дня незалежності України. 
 

Інші концерти 
З любов’ю і від щирого серця [Текст] // Свобода. — 2010. — 25 серп. — 

С. 5: фотогр. 
Про благодійний концерт «Зігрій любов’ю дитину». 

 

Смакоус, З. Горнуся до тебе, Україно! [Текст] / З. Смакоус, 
І. Боліновська // Свобода. — 2010. — 10 верес. — С. 8.  — (Відлуння свята). 

Про концерт до Дня незалежності України у Великоберезовицьккому будинку культури. 
 

Навчальні заклади 
Тернопільське обласне державне музичне училище 

 ім. С. Крушельницької 
Андрійчук, А. Та, що наповнює світ добром [Текст] / А. Андрійчук // 

Вільне життя. — 2010. — 6 серп. — С. 5. — (Ювілеї). 
Творчий портрет Марти Подкович — заслуженого працівника культури України, 

бувшого директора Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької. 
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Захарчук, Д. На лавочці з бандурою [Текст] / Д. Захарчук // Тернопіль 
вечірній. — 2010. — 30 черв. — С. 26 : фотогр. 

Про міні-концерт на бандурах у парку ім. Т. Г. Шевченка студенток 2-го курсу 
Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької. 

 

Теребовлянське вище училище культури 
Бойчук, О. Щоб прожити життя недаремно [Текст] / О. Бойчук // 

Свобода. — 2010. — 6 серп. — С. 8 : фотогр. 
Про Галину Александрович — викладача хореографічного відділу 

Теребовлянського вищого училища культури. 
 

Яковлєва, Т. У Теребовлі на вихідні відпочивали під музику [Текст] / 
Т. Яковлєва // Місто. — 2010. — 30 черв. — С. 2. 

Про відзначення дня молоді та святковий концерт за участю Теребовлянського 
вищого училища культури. 

 

Інші навчальні заклади 
Беркут, Н. Ремонт відкладено в довгий ящик? [Текст] / Н. Беркут // 

Тернопільські оголошення. — 2010. — 21 лип. — С. 7 : фотогр. 
Піднято проблему відновлення ремонту школи мистецтв у Кременці. 

 

Заморська, Л. Дитячу фантазію — у ремесло [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 16—17 лип. — С. 15 : фотогр. 

У Тернопільській школі народних ремесел діє майже три десятки гуртків. 
 

Моховик, Н. П’ятнадцятий випуск у профспілковій школі мистецтв 
[Текст] / Н. Моховик // Свобода. — 2010. — 9 лип. — С. 6. 

Виставки, пленери 
Барицька, Г. «Людина талановита за все береться талановито» [Текст] / 

Г. Барицька // Тернопіль вечірній. — 2010. — 30 черв. — С. 23 : фотогр. — 
(Творчий звіт). 

Про персональну виставку молодої тернопільської художниці Олесі Гудими. 
 

Гонта, Н. Розцвіло «ВЖ плюс» вишиванками [Текст] // 20 хвилин. — 
2010. —  8 верес. — С. 8. 

Виставкою-конкурсом вишиваних робіт працівників місцевих ЗМІ відзначив День 
незалежності України колектив газети «Вільне життя». 

 

Заморська, Л. Виставка — про Незалежність [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 27 серп. — С. 22. 

Про документальну виставку «Із Днем незалежності, Україно!» в ДАТО. 
 

Заморська, Л. Малювання — як наркотик [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 6—7 серп. — С. 15 : фотогр. 

Про персональну виставку живопису Володимира Проціва та його творчість. 
 

Заморська, Л. Світ Володимира Проціва [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 12—13 лип. — С. 14 : фотогр. 

Натюрморти на побутову тематику, пейзажі, а також кілька філософських творів 
підготував для своєї персональної виставки в приватній АртГалереї тернополянин 
Володимир Проців. 
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Мусієнко, Н. Скульптор у тіні кам’яних героїв [Текст] / Н. Мусієнко // 
Вільне життя. — 2010. — 30 лип. — С. 8 : фотогр. 

Експозиція  творчого доробку скульптора Івана Мулярчука відкрилась 
у Тернопільській картинній галереї. До 80-річчя від дня народження митця. 

 

Мусієнко, Н. Танок барв [Текст] / Н. Мусієнко // Вільне життя. — 2010. — 
27 серп. — С. 6 : фотогр. — (Експозиції). 

Виставку американської художниці українського походження А. Оленської-
Петришин відкрито в Тернопільському замку. Експозицію організував центр 
пам’ятникоохоронної діяльності Національного заповідника «Замки Тернопілля». 

 

Фестивалі, конкурси 
Всеукраїнський фестиваль лемківської культури  

«Дзвони Лемківщини» 
Венгринович, О. На місці хати — купа каміння [Текст] : [інтерв’ю 

з головою всеукраїнського товариства «Лемківщина» О. Венгриновичем] / 
розмовляла Л. Заморська // RIA плюс. — 2010. — 18 серп. — С. 19 : фотогр. 

Про історію лемків, їх депортацію та враження від цьогорічного 
фестивалю «Лемківська ватра». 

 

Відлуння «Дзвонів Лемківщини» [Образотворчий матеріал] : 
[Фоторепортаж] / К. Новіцька // Свобода. — 2010. — 13 серп. — С. 6. 

 

«Дзвони Лемківщини» кличуть до Монастириська [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 4 серп. — С. 6. 

Про організаторів, учасників, гостей ХІІ Всеукраїнського фестивалю лемківської 
культури «Дзвони Лемківщини». 

 

Запрошують на фестиваль [Текст] // 20 хвилин. — 2010. — 6—7 серп. — С. 1. 
Коротке повідомлення про ХІІ Всеукраїнський фестиваль лемківської культури 

«Дзвони Лемківщини», його програму та учасників. 
 

Знову ватра збирає лемків [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2010. —  21—27 лип. — С. 3 : фотогр. 

Повідомлення про цьогорічний Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони 
Лемківщини», який відбудеться 7—8 серпня у місті Монастириська, в урочищі Бичова. 

 

Кузик, В. «Дзвони Лемківщини» зібрали тисячі людей [Текст] / 
В. Кузик // Тернопільські оголошення. — 2010. — 11 серп. — С. 3 : фотогр. 

Про враження від проведеного фестивалю «Дзвони Лемківщини». 
 

Левінський, О. «Лемківська ватра» буде особливою [Текст] : 
до фестивалю на ватряному полі планують звести містечко для кожного 
з районів області, що діятиме впродовж року / О. Левінський // Місто. — 
2010. — 21 лип. — С. 2. 

Про розширення географії учасників цьогорічного фестивалю «Лемківська ватра», 
залучення до нього відомих артистів та організацію майстер-класів. 

 

Лівінський, О. Тернопіль матиме власний будиночок біля Ватряного 
поля [Текст] / О. Лівінський // Тернопіль вечірній. — 2010. — 28 лип. — С. 3. 

Про Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини». 
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Муц, О. Подолання кризи, єдність, повага до історичної спадщини — ці 
завдання виконує державна влада в країні та на Тернопільщині [Текст] / 
О. Муц // Вільне життя. — 2010. — 11 серп. — С. 2 : фотогр. 

Народний депутат О. Муц про вклад голови ОДА М. Цимбалюка в організацію 
проведення ХІІ Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 

 

Нехай відгомін того дзвону буде чути на весь світ, Най же знають усі 
люди, же то нині лемків зліт! [Текст] // Свобода. — 2010. — 4 серп. — 
С. 2 : фотогр. 

Програма проведення ХІІ Всеукраїнського фестивалю «Дзвони Лемківщини». 
 

Новіцька, К. Пісня й сльоза України [Текст] / К. Новіцька // Свобода. — 
2010. — 11 серп. — С. 1, 3 : фотогр. 

Історія лемків та хроніка проведення фестивалю «Дзвони Лемківщини». 
 

Осадчук, Л. «Дзвони Лемківщини» скликають на ХІІ Всеукраїнський 
фестиваль [Текст] / Л. Осадчук // День. — 2010. — 6—7 серп. — С. 2. 

Про хід цьогорічного фестивалю «Дзвони Лемківщини». 
 

Осадчук, Л. Зустріч великої лемківської родини [Текст] : на 
Тернопільщині відбувся фестиваль культури багатостраждального етносу / 
Л. Осадчук // День. — 2010. — 13—14 серп. — С. 16 : фотогр. 

 

Перун, В. Погуділи файно — по-лемківськи [Текст] / В. Перун // Вільне 
життя. — 2010. — 11 серп. — С. 1, 9 : фотогр. 

Про участь колективів та виконавців у фестивалі «Дзвони Лемківщини». 
 

Понад двадцять тисяч гостей приїхали на найбільший лемківський 
фестиваль [Текст] : фестиваль «Дзвони Лемківщини» відбувся цими 
вихідними на території урочища Бичова поблизу міста Монастириська 
Тернопільської області // Голос України. — 2010. — 10 серп. — С. 8 : фотогр. 

 

Сагаль, О. Лемки-фест — погуляли фест! [Текст] : цьогорічний 
фестиваль «Дзвони Лемківщини» запам’ятався рекордною кількістю 
учасників і організацією на найвищому рівні — завдяки особистому 
сприянню Михайла Цимбалюка / О. Сагаль // Тернопільська газета. — 
2010. — 11—17 серп. — С. 1, 14 : фотогр. 
 

Сирник, І. Ватра з дощем [Текст] : понад 20 тисяч чоловік узяли участь 
у ХІІ Всеукраїнському фестивалі лемківської культури «Дзвони 
Лемківщини» / І. Сирник // Свобода. — 2010. — 10—11 серп. — С. 9. 
 

Сирник, І. Ватру профінансують [Текст] / І. Сирник // Експрес. — 
2010. — 5—12 серп. — С. 12. — (Фестивалі). 

Нотатки про цьогорічний фестиваль «Дзвони Лемківщини». 
 

Сушко, В. Кличуть «Дзвони Лемківщини» [Текст] : з історії проведення 
Всеукраїнського фестивалю лемківської культури / В. Сушко // Свобода. — 
2010. — 6 серп. — С. 3 : фотогр. 

 

Цимбалюк, М. Вітання учасникам і гостям ХІІ Всеукраїнського 
фестивалю «Дзвони Лемківщини» [Текст] / М. Цимбалюк // Свобода. — 
2010. — 4 серп. — С. 2 : фотогр. 

Вітання голови ОДА Михайла Цимбалюка, присвячене відкриттю фестивалю 
«Дзвони Лемківщини». 
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Чайківська, Я. Най відгомін того дзвону буде чути на весь світ, Най же 
знають усі люде же то нині лемків зліт! [Текст] : у Монастириську відлунали 
ХІІ «Дзвони Лемківщини» / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2010. — 
11 серп. — С. 12—13 : фотогр. 

 

Шкляренко, О. Полум’я «Ватри» зігріло душу і тіло [Текст] / 
О. Шкляренко // Вільне життя. — 2010. — 4 серп. — С. 6 : фотогр. 

Про участь дитячого ансамблю «Веселі гудаки» з Бучача у фестивалі «Дзвони 
Лемківщини». 

 

Яковлєва, Т. «Дзвони Лемківщини» почули лемки всього світу [Текст] / 
Т. Яковлєва // Місто. — 2010. — 11 серп. — С. 17 : фотогр. 

 

Ясний, В. «Дзвони Лемківщини» скликають відомих людей [Текст] / 
В. Ясний // Тернопільські оголошення. — 2010. — 4 серп. — С. 3: фотогр. 

 

Регіональний фестиваль-конкурс «Дзвони Лисоні» 
Новосядлий, Б. Дзвони Лисоні лунають над світом [Текст] / 

Б. Новосядлий // Свобода. — 2010. — 1 верес. — С. 13 : фотогр. — (Ось де, 
люди, наша слава). 

У Бережанах відбувся п’ятий регіональний фестиваль стрілецької та повстанської 
пісні «Дзвони Лисоні — 2010». 

 

Фольклорно-мистецьке свято  
«У Борщівському краї цвітуть вишиванки» 

Балик, Т. Борщові ріки, вишивані береги [Текст] : на фестивалі «Борщ’ їв 
2010» зварили та з’ їли 4 тисячі літрів борщу! / Т. Балик // Нова Тернопільська 
газета. — 2010. — 22—28 верес. — С. 16 : фотогр. 

Про IV фольклорно-мистецьке свято «У Борщівському краї цвітуть вишиванки» та 
фестиваль «Борщ’ їв» у м. Борщеві. 

 

Білий, І. Понад чотири тисячі літрів борщу зварили учасники фестивалю 
«Борщ’ їв» [Текст] / І. Білий // Тернопільські оголошення. — 2010. — 
22 верес. — Тернопільська газета. — С. 5 : фотогр. — (Час місцевий). 

Про цьогорічне фольклорно-мистецьке свято «У Борщівському краї цвітуть 
вишиванки». 

 

Курій, Ю. Борщ усьому голова! [Текст] : на фестивалі [в Борщеві] 
приготували чотири тисячі літрів цієї національної страви / Ю. Курій // 
Експрес. — 2010. — 21—28 верес. — С. 7. 

 

Кушнірук, З. «Де ти був?» «Борщ їв!»  [Текст] / З. Кушнірук, Л. Ісаєвич // 
Свобода. — 2010. — 22 верес. — С. 1, 3 : фотогр. — (Тралі-валі, фестивалі!). 

Про хід фольклорно-мистецького свята «У Борщівському краї цвітуть вишиванки», 
розмаїту колекцію вишиванок та понад 40 видів борщу, приготовленого місцевими 
господинями у рамках фестивалю «Борщ’ їв 2010». 

 

Мадзій, І. Вишиванка гріє душу, а борщ — тіло [Текст] / І. Мадзій // 
Вільне життя. — 2010. — 22 верес. — С. 9. 

Справжні поціновувачі самобутньої народної творчості, науковці, артисти, 
керівники області відвідали IV фольклорно-мистецьке свято «У Борщівському краї 
цвітуть вишиванки» та фестиваль «Борщ’ їв 2010». 
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Мадзій, І. Фестиваль «В Борщівському краї цвітуть вишиванки» скликає 
гостей [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя. — 2010. — 15 верес. — С. 9.  

 

Морозенко, В. Зварили 4 тисячі літрів борщу [Текст] / В. Морозенко, 
І. Крочак // Тернопіль вечірній. — 2010. — 22 верес. — С. 6 : фотогр. 

Про враження від фольклорно-мистецького свята «У Борщівському краї цвітуть 
вишиванки» та фестивалю «Борщ’ їв 2010». 

 

Сагаль, О. БОРЩують усі! Причому — аж два дні! [Текст] / О. Сагаль // 
Нова Тернопільська газета. — 2010. — 1—7 верес. — С. 7 : фотогр. 

Про цьогорічне фольклорно-мистецьке свято «У Борщівському краї цвітуть 
вишиванки». 

 

Читайло, О. На фесті «Борщ’ їв» був навіть борщ з вишнями [Текст] / 
О. Читайло // Високий замок. — 2010. — 21 верес. — С. 1, 3 : фотогр. 

Про участь жителів району, їх кулінарні здібності та переможців фестивалю 
«Борщ’ їв» у Борщівському районі. 

 

Інші фестивалі та конкурси 
Брик, А. Спозаранку приміряли вишиванку [Текст] / А. Брик // Свобода. — 

2010. — 25 серп. — С. 3: фотогр. 
Про організаторів та хід фестивалю-конкурсу вишиванок усіх медичних установ 

Тернополя. 
 

Гадомська, Л. Фестивальне літо принесло перемоги [Текст] / 
Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2010. — 30 черв. — С. 3. 

Про ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Мелодії Підкаменя — 2010» та 
творчі перемоги тернополян. 

 

Гафійчук, Л. Земля гуділа під Руриськом [Текст] / Л. Гафійчук // 
20 хвилин. — 2010. — 14—15 лип. — С. 4 : фотогр. 

Про перший фестиваль «Рурисько», що відбувся 9—10 липня під Бережанами. 
 

Заморська, Л. Тернополянка відкрила фестиваль [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 13—14 серп. — С. 4 : фотогр. 

Тернопільська співачка й бандуристка Надія Кулик уже другий раз відкриває 
фестиваль «Лемківська ватра», що відбувається в польському містечку Гдиня. 

 

Ісевич, Л. Котили хвилі пісню [Текст] / Л. Ісевич // Свобода. — 2010. — 
14 лип. — С. 12 : фотогр. — (Тралі-валі, фестивалі). 

Про регіональний мистецько-розважальний фестиваль «На хвилях Серету» 
(с. Залізці, Зборівський район). 

 

Калачик, Ю. У полі були танці, або як Тернопільщина фестивалила! 
[Текст] / Ю. Калачик  // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 14—21 лип. — 
С. 6 : фотогр. 

Про чотири потужні фестивалі на Тернопільщині. 
 

Намака, Ю. У Бережанах пройшов етнофест [Текст] / Ю. Намака // 
Тернопільські оголошення. — 2010. — 14 лип. — С. 3. 

У Бережанах 9—10 липня вперше відбувся етнофестиваль «Рурисько». 
 

Новіцька, К. Гримів фест і грім, але літній дощик нікого не злякав 
[Текст] / К. Новіцька // Свобода. — 2010. — 7 лип. — С. 3. — (Тралі-валі, 
фестивалі). 

Про хід фестивалю «Забави у княжому місті» (м. Теребовля). 
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Омельчук, А. Гран-прі за весільний обряд [Текст] / А. Омельчук // 
Свобода. — 2010. — 9 лип. — С. 8. — (Приємні новини). 

Про переможців обласного фольклорного свята «Тернопільські обереги». 
 

Сагаль, О. Наші в Сорочинцях: «Настасівські музики» гран-прі 
виспівали, тернопільські майстри з рогози плели та з глини ліпили, а Іван 
Круп’як там був і усе те бачив! [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська 
газета. — 2010. — 25—31 серп. — С. 12 : фотогр. 

Про Сорочинський ярмарок та успіхи тернопільської делегації на ньому. 
 

Сирник, І. Ми Купала не забули [Текст] / І. Сирник // Еспрес. — 2010. — 
Тернопільські новини. — 8—15 лип. — С. 12 : фотогр. 

У Зборові пройшов ІІІ регіональний фольклорно-мистецький фестиваль «Білий 
берег» (купальські забави). 

 

Чорна, Н. Як я в раю побувала... [Текст] / Н. Чорна // Вільне життя. — 
2010. — 14 лип. — С. 5 : фотогр. — (Фестивалимо). 

Про мистецько-розважальний фестиваль «На хвилях Серету» в Залізцях 
Зборівського району. 

 

Юркевич, І. «Мелодії Підкаменя» — два дні музики і танців [Текст] / 
І. Юркевич // Свобода. — 2010. — 30 черв. — С. 6 : фотогр. 

На Львівщині відбувся всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Мелодії 
Підкаменя». Чимало нагород привезли звідти тернополяни. 

 

Яковлєва, Т. У Теребовлі билися лицарі та стріляли гармати [Текст] / 
Т. Яковлєва // Місто. — 2010. — 7 лип. — С. 2 : фотогр. 

До Теребовлі на ІІ регіональний фестиваль «Забави у княжому місті» приїхало 
чимало гостей з багатьох куточків Тернопілля й України. 
 

Аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання Тернопільщини 

Дитяча хорова школа «Зоринка» 
Герасимів, В. Конфлікт у «Зоринці» може призвести до зміни 

керівництва школою [Текст]  / В. Герасимів // Номер один. — 2010. — 
8 верес. — С. 9 : фотогр. 

 

Доскоч, І. Невже опиниться на вулиці відома всьому світові «Зоринка»? 
[Текст] / І.Доскоч // Свобода. — 2010. — 25 серп. — С. 1, 5. — (Відкрите 
звернення).  

Засновник і незмінний керівник дитячої хорової школи «Зоринка», заслужений 
працівник освіти України І. Доскоч про історію створення колективу, його творчі 
перемоги, потреби і проблеми з приміщенням, яке хоче забрати місцева влада. 

 

Захарчук, Д. «Зоринка» — працюватиме! [Текст] / Д. Захарчук // 
Тернопіль вечірній. — 2010. — 8 верес. — С. 3 : фотогр.  

Про конфлікт між керівництвом хорової школи «Зоринка» та міською владою. 
 

Лайко, О. Зоряне літо «Зоринки» [Текст] / О. Лайко // Місто. — 2010. — 
18 серп. — С. 6 : фотогр. 

Вихованці Тернопільської дитячої хорової школи «Зоринка» із фестивалю-конкурсу 
«Фея» привезли призові місця. 
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Невже опиниться на вулиці відома всьому світові Тернопільська 
«Зоринка»? [Текст] // Свобода. — 2010. — 1 верес. — С. 1, 4 : фотогр. — 
(Продовження теми). 

Про проблеми дитячої хорової школи «Зоринка». 
 

Протасевич, А. «Примхи школи «Зоринка» ми виконати не могли…» 
[Текст] / А. Протасевич // 20 хвилин. — 2010. — 10—11 верес. — С. 1. 

Про конфлікт між  батьками, керівництвом школи «Зоринка» та міської владою. 
 

Сагаль, О. «Зоринка» розбрату [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська 
газета. — 2010. — 8—14 верес. — С. 9. — (KULTURA). 

Про конфлікт між керівниками хорової школи «Зоринка» та міською владою. 
 

Зразковий художній фольклорний гурт «Ходаки» 
Брик, А. «Ходаки» взяли курс на Францію [Текст] : юних артистів із 

Малого Ходачкова, що в Тернопільському районі, запросили на Батьківщину 
мушкетерів / А. Брик // Свобода. — 2010. — 25 серп. — С. 4.  

 

Родинний гурт «Великодні зернятка» 
Федорців, Н. Зернятка від Оксани Гребеняк проростають добром 

[Текст] / Н. Федорців // Місто. — 2010. — 21 лип. — С. 8 : фотогр. 
Про родинний гурт «Великодні зернятка». 

 

Інші аматорські художні колективи 
Брик, А. «Візерунковий світ» [Текст] / А. Брик // Свобода. — 2010. — 

1 верес. — С. 1, 3 : фотогр. 
Про дитячий зразковий танцювальний ансамбль «Візерунок» із с. Вікнини на 

Збаражчині. 
 

Гуцалюк, Б. Коли горить Божа іскра [Текст] / Б. Гуцалюк // Свобода. — 
2010. — 7 лип. — С. 11 : фотогр. — (З піснею у серці). 

Про народний аматорський хор Борщівської центральної районної комунальної 
лікарні. До 50-річчя створення. 
 

Золотнюк, А. Пісенні вишиванки «Більчанок» [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя. — 2010. — 10 верес. — С. 8 : фотогр. — (Знайомство). 

Про ансамбль «Більчанки» із Більче-Золотого Борщівського району. 
 

Новіцька, К. Замовлені у пісню [Текст] / К. Новіцька // Свобода. — 
2010. — 15 верес. — С. 5 : фотогр. 

Про гурт «Настасівські музики» із с. Настасова Тернопільського району. 
 

Сагаль, О. Сільські музики, яких знає уся Європа! [Текст] / О. Сагаль  // 
Нова Тернопільська газета. — 2010. —  7—13 лип. — С. 7 : фотогр. 

Про історію, репертуар та творчі досягнення ансамблю народної музики 
«Настасівські музики». 

 

Чубата, Д. Зріднені українською піснею [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя. — 2010. — 7 лип. — С. 5 : фотогр. — (Захоплення). 

Про вокальний ансамбль «Аура», яким керує Володимир Садляк. 
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Клубна справа, кіно 
Пархомчук, Я. Оновили клуб у Конюхах [Текст] / Я. Пархомчук // 

Свобода. — 2010. — 11 серп. — С. 9. 
Подяка голові сільради М. Цідило за оновлений клуб. 

 

Попович, Ж. Кіно забутих предків [Текст] : куди зникли кінотеатри 
Тернополя? /Ж. Попович // Номер  один. — 2010. — 11 серп. — С. 10—11 : 
фотогр. 

Про історію кінотеатрів, ліквідацію кіномережі та коментарі фахівців із цього 
приводу. 

 

Як працює «Кінодністер» [Текст] // Свобода. — 2010. — 16 лип. — С. 4. — 
(КРУ за роботою). 

Про результати проведеного державного фінансового аудиту. 
 

Персоналії 
Брик, А. Гончар Іван Вдовин: «Хтось пече хліб, а я — горщики!» 

[Текст] / А. Брик // 20 хвилин. — 2010. — 20 серп. — С. 8 : фотогр. 
 

Булат, М. Найгірше в кіно — переграти [Текст] : [інтерв’ю 
з тернопільським актором Миколою Булатом] / розмовляла Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 30—31 лип. — С. 15 : фотогр. 

 

Вербіцька, І. Ірина Вербіцька: «Моторошно стало від того, що перші дві 
ляльки-мотанки підсвідомо зобразила так, як це робили майстри у давнину» 
[Текст] : [інтерв’ю] [Г. Климчук] // Номер один. — 2010. — 29 верес. — 
С. 12 : фотогр. 

Про майстра народної творчості з Чорткова. 
 

Вергун, К. Без музики життя пусте… [Текст] / К. Вергун // Свобода. — 
2010. — 29 верес. — С. 8. 

Про доктора мистецтвознавства, викладача Тернопільського національного педаго-
гічного університету ім. В. Гнатюка Олега Смоляка. До 60-річчя від дня народження. 

 

Вітаємо Едуарда Романюту! [Текст] // Свобода. — 2010. — 30 черв. — С. 5. 
Щорічною всеукраїнською премією «Кришталевий мікрофон» нагороджено 

тернопільського співака Едуарда Романюту. 
 

Гадомська, Л. Тернополяни Богдан Мельничук та Роман Гром’як стали 
лауреатами  [Міжнародної літературної премії ім. Г. Сковороди ] [Текст] / 
Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2010. — 22 верес. — С. 11 : фотогр. 
 

Голояд, І. Ковальство — нелегке ремесло й вишукане мистецтво 
[Текст] / І. Голояд // Тернопільські оголошення. — 2010. — 25 серп. — 
Тернопільська газета. — С. 4 : фотогр. 

Про талановитих тернопільських ковалів Андрія Пелехатого і Василя Старійника. 
 

Голояд, І. Тернопільська художниця Олеся Гудима не боїться змін та 
експериментів  [Текст] / І. Голояд // Тернопільські оголошення. — 2010. — 
22 верес. — Тернопільська газета. — С. 4 : фотогр. — (Хобі). 
 

Заморська, Л. Деревина стає мистецтвом [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 20—21 серп. — С. 15 : фотогр. 

Про керівника гуртка «Різьблення на деревині» Тернопільської школи народних 
ремесел Юрія Паращука. 
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Золотнюк, А. Заберемо лісовичка-домовичка? [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя. — 2010. — 9 лип. — С. 8. — (Світ захоплень). 

Про народну умілицю з Кременця Надію Волощук. 
 

Золотнюк, А. Картини в гобеленах [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2010. — 7 лип. — С. 9 : фотогр. 

Про гобелени тернополянки Наталі Голочинської. 
 

Золотнюк, А. Сурма та вишивка [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 
2010. — 9 лип. — С. 8. — (Зустрічі). 

Про Інну Гаврилюк із Великих Дедеркал Шумського району, яка має два 
найулюбленіших заняття — музику і вишивку. 

 

Киян, С. Головний режисер районного масштабу [Текст] / С. Киян // 
Вільне життя. — 2010. — 9 лип. — С. 6. — (Справи творчі). 

Творчий портрет Марії Анатоліївни Бензель — головного режисера Шумського 
районного будинку культури. 

 

Костишин, Л. Від оренбурзьких хусток до білоруських кошиків [Текст] / 
Л. Костишин // Вільне життя. — 2010. — 14 лип. — С. 8 : фотогр. 

Про чортківчанку Людмилу Гургач, одне з багатьох захоплень якої — бісероплетіння. 
 

Кулик, Н. З бандурою «живе» 20 років [Текст] : [інтерв’ю 
з тернопільською бандуристкою і співачкою Н. Кулик] / розмовляла 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 5—6 лип. — С. 10 : фотогр. 

 

Мельничук, Б. Богдан Мельничук: «Українців душить «національний 
звір» — жаба на ймення «Заздрість» [Текст] : [інтерв’ю з відомим 
літератором] /  вела Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2010. — 4 серп. — 
С. 6 : фотогр.  

 

Мулярчук, І. Збулося те, що ворожила циганка [Текст]: [інтерв’ю зі 
скульптором Іваном Мулярчуком] / розмовляла І. Погоріла // RIA плюс. — 
2010. — 21 лип. — С. 19 : фотогр. 

 

Новіцька, К. «Ми не збираємо зірок з неба, ми бережемо традиції» 
[Текст] / К. Новіцька // Свобода. — 2010. — 16 лип. — С. 8 : фотогр. — 
(Культура). 

Про Михайла Чайку — директора Коцюбинського будинку культури Гусятинського 
району. 
 

Новіцька, К. Пісня у дереві [Текст] / К. Новіцька // Свобода. — 2010. — 
13 серп. — С. 8 : фотогр. 

Про творчість скульптора та відкриття садиби-музею Івана Мердака. 
 

Пазізін, М. Залюблений у красу землі [Текст] : [інтерв’ю з художником 
М. Пазізіним] / розмовляла Л. Заморська // RIA плюс. — 2010. — 11 серп. — 
С. 19 : фотогр. 

 

Пазізін, М. Микола Пазізін: «Малярство для мене — не професія, 
а доля» [Текст] : [інтерв’ю з відомими тернопільським художником] / 
О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 25—31 серп. — С.7 : 
фотогр. 
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Пазізін, М. Микола Пазізін: «Якщо я свою місію не виконаю — можу 
бути покараним»: [інтерв’ю з художником] [В. Попович] [Текст] // Номер 
один. — 2010. — 25 серп. — С. 9 : фотогр. 
 

Потій, І. «Робити із себе людину до самої смерті» [Текст] : [інтерв’ю 
з поетом І. Потієм] / І. Фарина // Свобода. — 2010. — 13 серп. — С. 8 : 
фотогр. — (Ювілеї). 

 

Феленчак, В. Галицький диригент у Її Величності Музики [Текст] : 
[інтерв’ю з художнім керівником та диригентом Муніципального Галицького 
камерного оркестру Василем Феленчаком] / О. Лайко // Місто. — 2010. — 
29 верес. — С. 20 : фотогр.  

 

Інше 
Беркут, Н. Скульптури і картини — про долю людини [Текст] / 

Н. Беркут // Тернопільські оголошення. — 2010. — 1 верес. — С. 7 : фотогр. 
Про мистецький гурт «Гладущик» із Кременця. 

 

Бобрівець, М. У тролейбус — по вірші [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 
життя. — 2010. — 23 лип. — С. 8 : фотогр. 

Про мистецьку акцію «Арт на дроті» літературної студії «Дзеркало». 
 

Гнатюк, В. Театральний майдан продаватимуть [Текст] / В. Гнатюк // 
Місто. — 2010. — 7 лип. — С. 5 : фотогр. 

Про реконструкцію Театрального майдану та звернення до громади міста Тернополя 
щодо надання благодійної допомоги театру для ремонту сходів та укріплення колон. 

 

Дерех, В. На Майдані навчать ремесла [Текст] : майстер-класи з різних 
видів ремесла проведуть на ярмарку ручної роботи в Тернополі. Також тут 
можна буде купити ексклюзивні вироби, які виготовляють місцеві майстри. 
Очікують, що на ярмарок приїдуть самоучки зі всієї України / В. Дерех // 
20 хвилин. — 2010. — 16—17 лип. — С. 5 : фотогр. 

 

Дерех, В. Прозу читали в тролейбусі, висячи догори дригом [Текст] : 
поетичні читання молоді літератори студії «Дзеркало» провели в тролейбусі, 
який курсував містом. Також на вікнах електротранспорту експонували картини 
тернопільських митців та фотографії / В. Дерех // 20 хвилин. — 2010. — 16—
17 лип. — С. 8 : фотогр. 

 

Едуард Романюта увійшов до фіналу українського «Євробачення» 
[Текст] // Номер один. — 2010. — 25 серп. — С. 11: фотогр. 

 

Заморська Л., У Надії Гураль [терноп. співачки] — новий кліп [Текст] / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 13—14 верес. — С. 14 : фотогр. 

 

Ільницька, О. Гуляння обіцяють у ніч на Купала [Текст] / О. Ільницька // 
20 хвилин — 2010. — 5—6 лип. — С. 2 : фотогр. 

Про святкування Купала в Тернополі та Зборові. 
 

Левицька, Л. «Арт на дроті» [Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 
2010. — 16 лип. — С. 8. 

Про екскурсійний тролейбус із літературним салоном, де звучала поезія й проза, 
пропагувались картини місцевих художників та фотографів. 
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Левицька, Л. Пенсіонерка зробила розкішний подарунок архіву [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2010. — 30 лип. — С. 13 : фотогр. 

Про передачу богословських книг ХYII — ХIХ ст., вивезених під час операції «Вісла»,  
ДАТО. 

 

Левіт, О. Визнання тернопільських художників [Текст] / О. Левіт // 
Місто. — 2010. — 21 лип. — С. 2. 

У форумі, що відбувся у польському Хожуві, яке є містом-партнером Тернополя, взяли 
участь і митці з Тернополя. 

 

Мусієнко, Н. Через вогонь стрибали, а вінків не пускали [Текст] / 
Н. Мусієнко // Вільне життя. — 2010. — 9 лип. — С. 6. — (Фоторепортаж). 

Про цьогорічний захід «У ніч на Івана, в ніч на Купала», що відбувся на Козацькому 
острові в парку «Топільче». 

 

Надія Гураль [терноп. співачка] зняла новий кліп // Тернопільські 
оголошення. — 2010. — 15 верес. — С. 4 : фотогр. — (Шоу-біз). 

 

Наші виставлялися у Польщі разом з німцями та французами [Текст] : 
[інтерв’ю з художниками, які брали участь у Першому міжнародному пленері 
«Постіндустріальний пейзаж Хожува»] / спілкувалась Я. Тарамська // 
Тернопіль вечірній. — 2010. — 28 лип. — С. 12 : фотогр. 

 

Наші картини у Рівному [Текст] // 20 хвилин. — 2010. — 7—8 лип. — С. 5. 
Про виставку полотен тернопільського митця Дмитра Стецька у Рівненському 

краєзнавчому музеї. 
 

Новіцька, К. А в Чагарях — як у казці, або Діснейленд по-гусятинськи 
[Текст] / К. Новіцька // Свобода. — 2010. — 14 лип. — С. 1, 3. — (Незвідане 
Тернопілля). 

Про неймовірні скульптури, що прикрашають вулиці невеличкого села Чагарі на 
Гусятинщині. 

 

Ониськів, М. Уродженець Лемківщини [Текст] / М.Ониськів // Вільне 
життя. — 2010. — 18 серп. — С. 9. — (Щойно з друку). 

У видавництві «Горлиця» побачив світ каталог «Іван Мердак. Повернення. 2010». 
 

Петрова, О. Маестро. Майстер. Орест Савка [Текст / О. Петрова // 
свобода. — 2010. — 30 черв. — С. 6 : фотогр. — (Сторінки літопису). 

Про книгу І. Бандурки «Орест Савка і його театр». 
 

Протасевич, А. За неї говорять інструменти [Текст] : людиною-
оркестром мріє стати тернополянка Наталя Возник / А. Протасевич // RIA 
плюс. — 2010. — 15 верес. — С. 19 : фотогр. 

 

Сагаль, О. Весь світ у його об’єктиві [Текст] : чортківський фотограф 
Орест Лижичка — художник Міжнародної федерації фотомистецтва. Перший 
у Тернополі! / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 15—
21 серп. — С. 10 : фотогр. 

 

Смільська, О. «Арт  на дроті»: тролейбус з... віршами [Текст] / 
О. Смільська  // Нова Тернопільська газета. — 2010. —  14—20 лип. — С. 6. 

11 липня упродовж п’яти годин вулицями Тернополя курсував мистецький тролейбус, 
у якому читали вірші та прозу молоді літератори Тернопілля. 
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Художниця Марія Суп: «Мій рекорд — картина за 15 хвилин» [Текст] : 
[інтерв’ю] / вела Т. Балик  // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 15—
21 верес. — С. 16 : фотогр.  

 

Шеремета, А. Тернопільські художники повернулися з Польщі 
з відзнаками [Текст] / А. Шеремета // Свобода. — 2010. — 23 лип. — С. 8 : 
фотогр. 

Про участь тернопільських художників у І Міжнародному пленері живопису 
в польському місті Хожув. 

 

Ярушевська, О. Хореограф Оксана Ярушевська: «До мене підходили 
чоловіки і просили навчити танцю живота, але я вважаю це винятково 
жіночим мистецтвом» [Текст] : [інтерв’ю з директором тернопільського 
танцювального клубу «Схід сонця»] / Т. Брик. // Свобода. — 2010. — 
25 черв. — С. 8 : фотогр. — (Життя в ритмі). 
 

Святкування Дня незалежності та Дня міста у Тернополі 
Гривас, С. Співали під Гігу і танцювали під «ТІК» [Текст] / С. Гривас // 

20 хвилин. — 2010. — 30—31 серп. — С. 2. 
Про цьогорічне святкування Дня міста в Тернополі. 

 

Дерех, В. На свята — вісім днів [Текст]: святкування Дня Незалежності 
плавно перейде у забави, приурочені 470-літтю Тернополя. Масові заходи, 
урочистості та концерти запланували майже на кожен день упродовж тижня / 
В. Дерех // 20 хвилин. — 2010. — 20—21 серп. — С. 3. 

 

До 470-річчя Тернополя Едуард Романюта подарував рідному місту 
гранд-шоу [Текст] // Тернопільські оголошення. — 2010. —  8 верес. — 
Тернопільська газета. — С. 4 : фотогр. — (Час місцевий). 

 

Дольна, С. На Співочому полі було кіно просто неба [Текст] / С. Дольна // 
20 хвилин. — 2010. — 1 верес. — С. 2 : фотогр. 

Фестиваль кіно під відкритим небом представили тернополянам у День міста. 
 

Едуард Романюта подарував рідному місту гранд-шоу [Текст] // Місто. — 
2010. — 1 верес. — С. 20 : фотогр. 

 

Те ж // Тернопіль вечірній. — 2010. — 8 верес. — С. 12 : фотогр.  
 

Заморська, Л. Шоу буде просто «бомбою» [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 20—21 серп. — С. 22 : фотогр. 

До Дня міста Тернополя відбудеться Гранд-шоу європейського рівня за участю відомих 
артистів та тернопільського співака Едуарда Романюти. 

 

Заходи з нагоди Дня міста та 470-ліття Тернополя [Текст] // Свобода. — 
2010. —  20 серп. — С. 1. 

 

Лінчевська, С. Тернополян із Днем незалежності вітала Примадонна 
російської естради [Текст] / С. Лінчевська // Місто. — 2010. — 25 серп. — 
С. 11 : фотогр. 

Про святкування Дня незалежності та грандіозний концерт «Зіркових земляків». 
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Спорудження пам’ятника Соломії Крушельницькій  у Тернополі 
Брик, А. У Тернополі відкрили пам’ятник Соломії Крушельницькій 

[Текст] / А. Брик // Свобода. — 2010. — 25 серп. — С. 3 : фотогр. 
 

Герасимів, З. Над пам’ятником Соломії Крушельницькій з’явився німб 
[Текст] / З. Герасимів // Номер один. — 2010. — 25 серп. — С. 11 : фотогр. 

Про роботу над пам’ятником, його фінансування та відкриття. 
 

Гнатюк, В. Пам’ятника немає, а зловживання навколо його спорудження 
є [Текст] / В. Гнатюк // Місто. — 2010 — 7 лип. — С. 3 : фотогр. 

Про порушення кримінальної справи за фактом заволодіння бюджетними коштами, що 
були виділені на спорудження пам’ятника Соломії Крушельницькій. 

 

Голояд, І. У Тернополі відкрили пам’ятник Соломії Крушельницькій 
[Текст] / І. Голояд // Тернопільська газета. — 2010. — 25 серп. — С. 3 : 
фотогр. 

Перший у світі пам’ятник великій українській співачці, уродженці Тернопілля Соломії 
Крушельницькій відкрили у Тернополі. 

 

Гончаренко, О. Якби Крушельницька встали [Текст] / О. Гончаренко // 
Нова Тернопільська газета. — 2010. —  30 черв.—6 лип. — С. 3 : фотогр. 

Про кримінальну історію із спорудженням пам’ятника Соломії Крушельницькій. 
 

Гузьо, Г. Бронзова Крушельницька крокує тернопільським бульваром 
[Текст] / Г. Гузьо // Високий замок. — 2010. — 25 серп. — С. 1 : фотогр. 

 

Лівінський, О. Над пам’ятником з’являвся німф [Текст] : у Тернополі вже 
є монумент всесвітньо відомій співачці, вихідці з нашого краю 
С. Крушельницькій / О. Лівінський // Місто. — 2010. — 21 лип. — С. 2 : фотогр. 

 

Лівінський, О. Перший у світі пам’ятник Соломії Крушельницькій 
в повний зріст відкрили в Тернополі [Текст] / О. Лівінський // Тернопіль 
вечірній. — 2010. — 25 серп. — С. 1, 6, 7 : фотогр. 

Про відкриття у центральному сквері Тернополя пам’ятника всесвітньовідомій співачці 
Соломії Крушельницькій. 

 

Лінчевська, С. Соломія повернулась на батьківщину у бронзі [Текст] : 
уроком її пам’яті розпочнуть навчання у школах / С. Лінчевська // Місто. — 
2010. — 25 серп. — С. 10 : фотогр. 

Про урочисте відкриття пам’ятника С. Крушельницькій у Тернополі. 
 

Мичко, С. Вимучена, але красива [Текст] : у Тернополі на День 
Незалежності відкриють пам’ятник славетній землячці Соломії 
Крушельницькій / С. Мичко // Україна молода. — 2010. — 18 серп. — С. 9. 

 

Ноженко, І. Повернулась 22-річною і в бронзі [Текст] / І. Ноженко // 
20 хвилин. — 2010. — 23—24 серп. — С. 3 : фотогр. 

Нотатки зі свята відкриття монумента співачці світового рівня Соломії Крушельницькій 
у Тернополі. 

 

Пам’ятника ще немає, а гроші вже вкрали  [Текст] // Тернопільські 
оголошення. — 2010. — 30 черв. — С. 2 : фотогр. 

Про спроби заволодіти бюджетними коштами на встановлення пам’ятника Соломії 
Крушельницькій у Тернополі. 
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Савак, Б. Нотатки до уроку про Соломію Крушельницьку [Текст] / 
Б. Савак // Свобода. — 2010. — 10 верес. — С. 8. — (Таємниці). 

Вшанування пам’яті співачки на Тернопільщині. 
 

Садовська, Г. Благословенна пісня України [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя. — 2010. — 25 серп. — С. 4 : фотогр. 

Про особливості свята та вишуканий сценарій відкриття першого в світі пам’ятника 
Соломії Крушельницькій у Тернополі. 

 

Третяченко, О. Нарешті Соломія «вдома» [Текст] / О. Третяченко // 
Вільне життя. — 2010. — 21 лип. — С. 2 : фотогр. — (Встановили 
пам’ятник). 

До Дня міста урочисто відкриють пам’ятник Соломії Крушельницькій у Тернополі.  
 

Шот, М. Стародруки зі скрині [Текст] : реліквії для Державного архіву 
Тернопільської області [передала Марія Хомко] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2010. — 6 серп. — С. 16 : фотогр. 

 

Шот, М. Тернополянам з’явилася Соломія [Текст] М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2010. — 27 лип. — С. 24 : фотогр. 

У Тернополі буде відкрито пам’ятник Соломії Крушельницькій. 
 

Янович, А. На фоні пам’ятника Крушельницькій уже фотографуються 
[Текст] / А. Янович // Тернопіль вечірній. — 2010. — 21 лип. — С. 3 : фотогр. 
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