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Загальні питання культури 
Гривас, С. Нагородили відразу чотирьох [Текст] / С. Гривас // 20 хвилин. — 

2010. — 18—19 жовт. —  С. 4 : фотогр. 
Премію ім. братів Лепких вручили письменнику Є. Безкоровайному, художникові 

Є.Удіну, історику та краєзнавцю В. Уніяту,  етнографові О. Черемшинському. 
 

Ліберний, О. Нові лауреати премії братів Лепких : [Є. Безкоровайний, 
Є. Удін, В. Уніят, О. Черемшинський] [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 
2010. — 20 жовт. —  С. 13 : фотогр. — (Приємно повідомити). 
 

Сагаль, О. В однієї премії — чотири лауреати [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 20—26 жовт. —  С. 10. 

Тернополяни письменник Є. Безкоровайний, художник Є. Удін, історик і краєзнавець 
В. Уніят та етнограф О. Черемшинський стали лауреатами Всеукраїнської літературно-
мистецької премії ім. братів Богдана та Левка Лепких за 2010 рік. 

 

Чайківська, Я. Вручено премії імені братів Лепких [Текст] / Я. Чайківська ; 
фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2010. — 20 жовт. —  С. 8 : фотогр. 

Всеукраїнську премію імені братів Лепких цього року вручили письменникові 
Є. Безкоровайному, художнику Є. Удіну, історику і краєзнавцю В. Уніяту, етнографу 
О. Черемшинському. 

*** 

Коропецька, У. Вручили премії журналу «Літературний Тернопіль» 
[Текст] / У. Коропецька, А.Золотнюк, // Вільне життя. — 2010. — 22 груд. — 
С. 9 : фотогр. — (Мистецьке життя). 

Про лауреатів премії.  
 

Бібліотечна справа 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Вітенко, В. Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: віхи 
історії, розвиток та сьогодення [Текст] /В. Вітенко // Бібліотечний форум 
України. — 2010. — № 3. — С. 31—36. 

Представлено історичний шлях книгозбірні  за 70 років, розкрито багатогранну 
діяльність бібліотеки в усіх напрямках роботи, досягнення і здобутки колективу. 

 

Волонтери принесуть додому книги, які є в обласній універсальній 
[науковій] бібліотеці [людям з особливими потребами] [Текст] // Свобода. — 
2010.— 29 груд.— С. 2. — (Пульс). 

 

Гандзюк, Ю. «Джерело моєї душі» [Текст] / Ю. Гандзюк // Вільне 
життя. — 2010. — 22 жовт. — С. 5 : фотогр. — (Творчі зустрічі). 

Про зустріч із відомою поетесою та громадською діячкою Лесею Любарською 
в Тернопільській ОУНБ. 

 

Гандзюк, Ю. Український «Код да Вінчі» [Текст] / Ю. Гандзюк // Вільне 
життя. — 2010.— 3 груд.— С 6.— (Репрезентації).  

Про презентацію історичного роману Петра Кралюка «Шестиднев, або корона дому 
Острозьких» у Тернопільській ОУНБ. 

 

Гончарук, О. Бібліотечна професія на все життя [Текст] / О. Гончарук // 
Бібліотечний форум України. — 2010. — № 3. — С. 43—44. 

До 50-річчя від дня народження директора Тернопільської ОУНБ Василя Івановича 
Вітенка. 
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Друневич, М. Датівник - 2011 [Текст] / М. Друневич // Вільне життя. — 
2010. — 22 груд. — С. 5. — (Щойно з друку). 

Вийшов з друку 21-й випуск бібліографічного покажчика «Література до знаменних 
і пам’ятних дат Тернопільщини на 2011 рік», підготовлений спеціалістами відділу краєзнавчої 
літератури і бібліографії Тернопільської ОУНБ. 

 

Золотнюк, А. Міркували разом із Людмилою Островською [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя. — 2010. — 8 жовт. —  С. 8. 

У Тернопільській ОУНБ відбувся  вечір-зустріч «Поміркуємо разом із Людмилою 
Островською». 
 

Золотнюк, А. Таланти з-над Гнізної [Текст] : Теребовлянському вищому 
училищу культури днями виповнилося 70 / А. Золотнюк // Вільне життя. — 
2010. — 1 груд. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї).  

Про вагомий внесок училища у розвиток духовності краю. Серед випускників — 
директор Тернопільської ОУНБ В. Вітенко. 
 

Ім’я, повернуте із небуття [Текст] : з нагоди 165-річчя від дня 
народження Івана Пулюя / В. Козирський, В. Манжара, О. Рокіцький, 
В. Шендеровський // Вісник Національної академії наук України. — 2010.— 
№ 11.— С. 43—47. 

Згадується бібліографічний покажчик «Іван Пулюй: життя в ім’я науки й України», 
підготовлений спеціалістами  Тернопільської ОУНБ та науково-технічноїї бібліотеки ТДТУ 
ім. І. Пулюя. 
 

Лівінський, О. Ігор Дуда видав унікальну книгу [Текст] / О. Лівінський // 
Тернопіль вечірній. — 2010. — 6 жовт. — С. 16 : фотогр.  

Про презентацію нової книги відомого тернопільського мистецтвознавця та краєзнавця 
І. Дуди в Тернопільській ОУНБ. 
 

Михайлюк, М. Хроніка, частина перша [Текст] / М. Михайлюк; фотогр. 
М. Василечка // Вільне життя. — 2010. — 1 жовт. —  С. 1 : фотогр. — 
(Репрезентації). 

Заслужений працівник  культури України, журналіст і краєзнавець, директор обласного 
художнього музею Ігор Дуда презентував свою історико-краєзнавчу  хроніку в Терно-
пільській ОУНБ. 

 

Мороз, В. У Тернополі видали оповідання лемківською говіркою 
[Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. — 2010. — 15—16 груд.— С. 5. 

Книгу нашого земляка Франца Коковського презентували в Тернопільській ОУНБ. 
 

Огородник, Н. Зустріч з Лесею Любарською [у Тернопільській  ОУНБ] 
[Текст] / Н. Огородник // Тернопіль вечірній. — 2010. — 6 жовт. —  С. 6 : 
фотогр. 
 

Ониськів, М. Не відомий нам Франц Коковський» [Текст]  // Вільне 
життя. — 2010. — 22 груд. — С. 6. — (Репрезентації). 

Про репрезентацію книги «Вибрані статті та оповідання» в’язня тюрми 1941 року, 
письменника з Бережан Франца Коковського в Тернопільській ОУНБ.  
 

Томчишин, Ю. Мода на читання повертається [Текст] / Ю. Томчишин // 
Місто. — 2010. — 13 жовт. — С. 20. 

Про читацькі уподобання тернополян, зокрема користувачів відділу міського 
абонемента Тернопільської ОУНБ. 



 4 

Чайківська, Я. Відновлено історичну пам’ять про Франца Коковського 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2010. — 15 груд. — С. 5 : фотогр. 

Твори Франца Коковського, відомого публіциста та громадського діяча нашого краю, 
були репрезентовані 9 грудня в Тернопільській ОУНБ. 
 

Будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
Вирішували проблему довгобуду [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2010. — 

24 листоп. — С. 1.  
Виїзна робоча нарада за участю представників міської ради та облдержадміністрації 

про стратегічну важливість добудови обласної універсальної наукової бібліотеки у Тернополі.  
 

Цимбалюк, М. Михайло Цимбалюк: «Моїми руками не будуть зводити  
політичні порахунки….» [Текст] : голова Тернопільської облдержадміністрації 
каже, що хотів би після себе залишити добрий слід, а не наслідити : [інтерв’ю з 
головою Терноп. облдержадмін.] / розмовляв І. Фаріон // Високий замок. — 
2010. — 18—24 листоп. — С. 4 : фотогр. 

Голова Тернопільської ОДА має намір завершити будівництво нового приміщеня 
обласної універсальної наукової бібліотеки. 

 

Цимбалюк, М. Михайло Цимбалюк: «У найближчі два роки нікуди йти 
з області не збираюся» [Текст] : [інтерв’ю з головою Терноп. ОДА] // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 8—14 груд. — С. 1,5. 

Серед завдань із реорганізації області — складна добудова нової бібліотеки. 
 

Цимбалюк, М. «Треба завжди відповідати за сказане, за ті обіцянки, які 
даємо людям», — у цьому твердо переконаний гість редакції, голова 
Тернопільської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк [Текст] : 
[інтерв’ю] / розмову вели Ю. Романів, М. Шот // Віче. — 2010. — № 19. —  
С. 42—43. — (Актуальне інтерв’ю). 

Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
 

Янукович пообіцяв приїхати на відкриття бібліотеки [Текст] // Тернопільські 
оголошення. — 2010. — 27 жовт. — Тернопільська газета. — С. 8. 

Відбулася зустріч Президента України В. Ф. Януковича з головою Тернопільської 
облдержадміністрації М. Цимбалюком, під час якої обговорювалось питання добудови нового 
приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Відзначили день бібліотек [Текст]  // Тернопіль вечірній. — 2010. — 

6 жовт. —  С. 2 : фотогр. 
Про відзначення Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській центральній міській 

бібліотеці та в обласній бібліотеці для молоді. 
 

Гривас, С. Не стало Мирослави Хмурич [Текст] / С. Гривас // 20 хвилин. — 
2010. — 22 жовт. —  С. 3 : фотогр.  

У середу, 20 жовтня, обірвалося життя директора Тернопільської обласної бібліотеки 
для молоді М. Хмурич. 

 

Гривас, С. Привезли німецькі книги та ігри [Текст] / С. Гривас // 
20 хвилин. — 2010.— 17—18 груд.— С. 6. 

Німецькі книги, журнали, фільми та настільні ігри пропонують читачам в обласній 
бібліотеці для молоді в рамках проекту «Заочний абонемент Гете-інституту в Україні». 
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Лерніченко, С. Фільми Довженка покажуть у бібліотеці для молоді 
[Текст] / С. Лерніченко  // 20 хвилин. — 2010. — 24—25 груд. — С. 10 

Тернопільська обласна бібліотека лля молоді отримала від Української бібліотечної 
асоціації повне зібрання творів та стрічки видатного режисера світового кінематографа, що 
розміщені на DVD-дисках. 

 

Ліберний, О. Ще раз про феномен Богдана Мельничука [Текст] / 
О. Ліберний // Свобода. — 2010. — 8 жовт. — С. 5. — (Презентація). 
В обласній бібліотеці для молоді відбулася презентація книги-збірки новел «Суд без суду» 
заслуженого діяча мистецтв України, головного наукового редактора «Тернопільського 
енциклопедичного словника» Б. Мельничука. 
 

Мирослава Василівна Хмурич [Текст] // Вільне життя. — 2010. — 
29 жовт. —  С. 5 : фотогр. — (Пам’ятаємо). 

Пішла з життя директор Тернопільської обласної бібліотеки для молоді М. В. Хмурич. 
 

Олійник, Л. Збирач перлин народних  [Текст] / Л. Олійник  // Вільне 
життя. — 2010. —  17 груд. — С. 6. — (Усний журнал). 

У Тернопільському вищому професійному училищі технології та дизайну  обласна 
бібліотека для молоді провела усний журнал «Збирач перлин народних», присвячений 155-
річчю від дня народження Дмитра Яворницького — видатного вченого і письменника. 
 

Інші бібліотеки області 
Бобрівець, М. Митця згадала бібліотека [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 

життя. — 2010. — 1 жовт. —  С. 6. 
Пам’ятний вечір, присвячений 70-річчю від дня народження поета Василя Ярмуша, 

відбувся в Тернопільській міській  бібліотеці № 5 для дорослих. 
 

Бурлаку, Н. Без нетбука і мобілки наш депутат — не депутат [Текст] / 
Н. Бурлаку // 20 хвилин. — 2010.— 24—25 груд.— С. 4. 

Депутати міськради на останній цьогорічній сесії розглянули та прийняли рішення про 
поповнення бібліотечних фондів для ЦБС м. Тернополя. 
 

Гринчак, К. Свято, сповнене гармонії  барв  [Текст] / К. Гринчак // 
Свобода. — 2010.— 10 груд.— С. 5.— (Запросила бібліотека). 

У приміщенні Лановецької центральної бібліотеки відбулося свято збереження 
традицій за участю фольклорних колективів будинку культури, Центру дитячої творчості, 
ПТУ-25, музичної школи, майстрів народної творчості тощо. 
 
 

Денисюк, Н. Презент від нового мера [Текст] / Н. Денисюк // Свобода. — 
2010. — 19 листоп. — С. 8 : фотогр.  

Фонди ЦМБ поповнились унікальним виданням — більше ніж 60-ма примірниками 
незалежного культурологічного часопису «Ї». Такий подарунок зробив новообраний міський 
голова Сергій Надал.  
 

Левандовський, Ю. Нова книга подружжя Чернихівських [Текст] // 
Вільне життя. — 2010. —  24 груд.— С. 6.  

У читальному залі Кременецької  міської бібліотеки ім. Ю. Словацького Валентина і 
Гаврило Чернихівські презентували свою нову монографію «Галина Гордасевич: життя 
і творчість». 
 

Ліберний, О. Книгозбірня ВПУ-4 і її надбання [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2010. — 1 жовт. —  С. 5 : фотогр. — (Освіта). 

Про роботу та  досягнення колективу бібліотеки. 
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Подарунок бібліотеці від Сергія Надала [Текст] //Тернопіль вечірній. — 
2010.— 1 груд.— С 10 : фотогр.  

Центральна міська бібліотека отримала подарунок від  новообраного міського голови 
Сергія Надала. Більше 60 примірників незалежного культурологічного часопису «Ї» 
переглянули читачі бібліотеки. 

 

Скотяк, В. Скарбниці знань у Копичинцях — 70! [Текст] / В. Скотяк // 
Свобода. — 2010. — 20 жовт. —  С. 10 : фотогр. — (Гарні вісті). 

Про святкування 70-річчя Копичинецької міської бібліотеки для дітей. 
 

Тракало, О. Джерело гордості й любові — маленька батьківщина [Текст] / 
О. Тракало //  Свобода. — 2010. — 10 груд.— С. 6 : фотогр. — (Моє село — 
найкраще в Україні). 

Бібліотечні працівники Заліщицького району — керівники центрів краєзнавства, музеїв 
ознайомились із роботою Винятинської бібліотеки, на базі якої відбулось  заняття творчої 
лабораторії «Бібліотека — центр народознавства». 

 

Тракало, Б. Народна скарбниця  в Колодрібці [Текст] /О. Тракало // 
Вільне життя. — 2010. — 19 листоп.—С. 5. — (Джерело). 

Бібліотечні працівники Заліщицького району провели заняття творчої лабораторії 
«Бібліотека — центр народознавтва» у Колодрібківській сільській бібліотеці. 

 

Третяченко, О. Песимістичне  закінчення [Текст] / О. Третяченко // 
Вільне життя. — 2010. — 24 груд. — С. 1. — (Сесія). 

На пленарному засіданні сесії Тернопільської міської ради затвердили програму 
поповнення бібліотечних фондів ЦБС м. Тернополя. 

 

Фарина, І. Презентували книгу про письменницю Галину Гордасевич 
[у Кременецькій міській бібліотеці ім. Ю. Словацького] [Текст] / І. Фарина // 
Тернопільські оголошення. — 2010. — 8 груд. — Тернопільська газета. — С. 8. 

 

Музейна справа 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

[Вістки з краєзнавчого музею] [Текст] : [підбірка ст.] // Вільне життя.— 
2010. — 24 груд. — С. 6. — Зі змісту : Бучач у Тернополі [про виставку 
«Бучач крізь серпанок століть»]; Замки Бурми [відомий художник подарував 
Тернопільському обласному краєзнавчому музею 16 кольорових світлин 
фортечно-замкових та палацо-культових споруд]; Гетьманська сучасність 
[про облаштування тематичної виставки до 440-річчя від народження 
українського гетьмана Петра Сагайдачного]; «Величаймо Різдво!» 
[тематична виставка  фондових матеріалів].  

 

Золотнюк, А. «Темні барви далеко сховані» [Текст ] / А. Золотнюк // 
Вільне життя. — 2010. — 3 груд. — С. 5. — (Прекрасне поруч).  

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє персональна виставка робіт 
почаївської художниці Валентини Сімащук «Палітра емоцій». 

 

Краєзнавчий музей жде столітній ювілей [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2010. — 17—23 листоп. — С. 7 : фотогр. 

Голова Тернопільської облдержадміністрації відвідав обласний краєзнавчий музей, 
ознайомився з його експозицією, ходом підготовки до ювілею. 
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Левицький, В. Відбулася презентація книги про Никифора Гірняка 
[Текст] / В. Левицький // Тернопіль вечірній. — 2010. — 3 листоп. — С. 9. 

Про презентацію книги тернопільського історика, краєзнавця Віктора Уніята «Никифор 
Гірняк. Життєвий шлях Отамана» в  Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. 

 

Левицький, В. Книга про Никифора Гірняка [Текст] / В. Левицький // 
Вільне життя. — 2010. — 12 листоп. —  С. 6 : фотогр. — (Репрезентації). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулась презентація книги 
тернопільського історика, краєзнавця Віктора Уніята «Никифор Гірняк. Життєвий шлях 
Отамана». 

 

Ліберний, О. В обласному краєзнавчому музеї [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2010. — 12 листоп. —  С. 2 : фотогр. — (Актуально).  

Про виставку робіт тернопільського скульптора Івана Мулярчука та фотоекспозицій 
відомих митців Івана Мердака й Деонізія Шолдри. 

 

Никифорів, Л. Бездіяльність у краєзнавчому музеї продовжується 
[Текст] / Л. Никифорів // Тернопіль вечірній. — 2010. — 17 листоп. — С. 6. 

Про недоліки експозиції обласного краєзнавчого музею під назвою «Тернопільщина 
в складі Росії (1809—1815 рр.)». 

 

Ноженко, І. Красу Бучача покажуть у живописі та графіці [Текст] // 
20 хвилин. — 2010. — 24 — 25 груд. — С. 22 : фотогр 

Виставку картин бучацьких художників Анатолія Рудницького й Романа Лесіва можна 
переглянути в обласному краєзнавчому музеї. 

 

Новіцька, К. Дивовижний світ душі [Текст] : різнобарвна, чуттєва, 
нестримна, захоплююча, справжня «Палітра емоцій» художниці з Почаєва 
Валентини Сімащук вчора відкрилася для тернопільських глядачів 
в обласному краєзнавчому музеї / К. Новіцька // Свобода. — 2010. — 
19 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Не пропустіть). 

 

Олійник, В. «Єдиний центр» подарував виставку чудотворних ікон 
тернополянам [Текст] / В. Олійник // Вільне життя. — 2010. — 29 жовт. —  
С. 5 : фотогр.  

Те ж // Свобода. — 2010. — 29 жовт. —  С. 1 : фотогр.  
Виставку фотокопій чудотворних ікон Тернопільщини передано на  постійне зберігання 

до обласного краєзнавчого музею. 
 

Попович, Ж. Ольга  Букович із Підгайців за рік вишила бісером 12 ікон» 
[Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2010. — 22 груд. — С. 15 : фотогр. 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилась персональна виставка 
новорічних та різдвяних робіт народної майстрині з Підгайців Ольги Букович. 
 

Третяченко, О. Краєзнавчий отримав низьку оцінку [Текст] / О. Третяченко 
// Вільне життя. — 2010. — 17 листоп. — С. 2. — (Справи музейні). 

Голова Тернопільської ОДА М. Цимбалюк відвідав обласний краєзнавчий музей і дав 
низьку оцінку його роботи, а також запропонував пропозиції щодо подолання такої ситуації. 

 

Фарина, І. Художниця з Почаєва порадувала виставкою в обласному 
центрі [Текст] / І. Фарина // Тернопільські оголошення. — 2010. — 
Тернопільська газета. — 24 листоп. — С. 7.  

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито персональну виставку 
самобутньої художниці з Кременеччини Валентини Сімащук. 
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Тернопільський обласний художній музей 
Касіян, В. Дивовижний світ Марії Приймаченко [Текст] / В. Касіян // 

Вільне життя. — 2010. — 19 листоп. — С. 1. — (Не пропустіть).  
В обласному художньому музеї діє виставка картин однієї з найвідоміших мисткинь 

України Марії Приймаченко. 
 

Коляда, А. Добрі люди і добрі звірі [Текст] : у Тернопільському 
художньому музеї відкрилася виставка картин української майстрині 
зі світовим ім’ям Марії Приймаченко / А. Коляда // Свобода. — 2010. — 
22 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Полотна, що належать вічності). 

 

Огородник, Н. Усе життя він вчився і творив [Текст] / Н. Огородник  // 
Тернопіль вечірній. — 2010. — 8груд. — С. 16 : фотогр. 

В обласному художньому музеї відкрито першу персональну меморіальну виставку 
пам’яті відомого на Тернопільщині художника  Едуарда Кунеша. 

 

Інші музеї 
Будар, Т. У краєзнавчого музею — ювілей [Текст] / Т. Будар // Свобода. — 

2010. — 15 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Приємно повідомити). 
Про відзначення 30-річчя Бережанського районного краєзначого музею. 

 

Вергун, К. Доторкнутися до минудого [Текст] / К. Вергун // Свобода. — 
2010. — 12 листоп. —  С. 8 : фотогр. — (Скарбниця минулого). 

Про історію та експонати Шумського районного краєзнавчого музею. 
 

Гофман, О. Повільна смерть храму історії [Текст ] / О.Гофман // 
Свобода. — 2010. — 8 груд. — С. 6. — (Тернопілля, яке ми втрачаємо). 

Про занепокоєння директора Гусятинського районного комунального краєзнавчого 
музею з приводу руйнації пам’ятки архітектури ХVI століття — Гусятинської синагоги, 
де раніше перебував музей. 

 
 

Марчук, І. «Одинак, бо надто жінок люблю» [Текст] : відомий 
український художник Іван Марчук, що входить до сотні геніїв світу, готовий 
емігрувати з України хоч завтра : [інтерв’ю з народним художником України 
І. Марчуком] / розмовляла І. Польова // Експрес. — 2010. — 5—7 листоп. — 
С. 13 : фотогр. 

Про основні проблеми, що пов’язані зі створенням власного музею Івана Марчука 
в Києві, та односельців із Тернопільщини, які зробили йому дивовижний подарунок. 

 

Рак, О. Рукотворна краса [Текст] / О. Рак // Вільне життя. — 2010. — 
15 груд. — С. 6. 

У музеї «Зборівська битва» спеціалісти районного центру зайнятості спільно з  відділом 
культури і туризму райдержадміністрації провели семінар-практикум «Відродження 
народних традицій у рамках народного промислу». 

 

Садовська, Г. Білий кінь Казимира Сікорського [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя. — 2010. —  15 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Фоторепортаж). 

Про презентацію книги «Казимир Сікорський: сценограф, скульптор, живописець» 
у Шумському районному краєзнавчому музеї. 

 

Собуцька, В. Про шляхтича з душею козака [Текст] / В. Собуцька // 
Свобода. — 2010. — 20 жовт. — С. 10 : фотогр. — (Презентація книжки). 

Про творчість художника та презентацію  книги «Казимир Сікорський: сценограф, 
скульптор, живописець» у Шумському районному  краєзнавчому музеї. 
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Фарина, І. Презентували книгу про краянина [Текст] / І. Фарина // 
Тернопільська газета. — 2010. — 3 листоп. —  С. 4.  

У Шумському районному краєзнавчому музеї відбулась презентація книги «Казимир 
Сікорський: сценограф, скульптор, живописець», яку упорядкувала заслужена журналістка 
України Галина Садовська — дружина митця. 

 

Фарина, І. Влада боїться музеїв? [Текст ] / І. Фарина // Тернопільські 
оголошення. — 2010. — 15 груд. — Тернопільська газета. — С. 7 : фотогр. 

Про стан справ у музеях волинського Тернопілля — Кременці, Шумську та Ланівцях. 
 

Черемшинський, О. Виставка картин у Велесневі [Текст] / 
О. Черемшинський // Свобода. — 2010.— 3 груд. — С. 8. — (Нам пишуть).  

У Велесневі, в оселі-музеї Дмитра Гнатюка, відкрили ювілейну виставку, присвячену 
Стефанії Гебус-Барановській. 

 

Чубата, Д. Шляхтич з душею козака [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя. — 
2010. — 19 листоп. — С. 5. — (Щойно прочитане). 

Нотатки про презентацію книжки «Казимир Сікорський: сценограф, скульптор, 
живописець», яка відбулась у Шумському районному краєзнавчому музеї. 

 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний 

театр ім. Т. Г. Шевченка 
Білик, Н. Богдан Лепкий на шляху до епопеї «Мазепа»  [Текст] / Н. Білик // 

Тернопіль вечірній. — 2010. —  22 груд. — С. 15 : фотогр. 
Богдан Лепкий про гетьмана Мазепу та інсценізація цих подій на сцені Тернопільського 

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

Брик, А. Біжи, Макмерфі, біжи! [Текст] / А. Брик; фотогр. Т. Іванківа // 
Свобода. — 2010. — 8 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Зустрічі без прощань). 
Про прем’єру в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Брик, А. Тиждень театру, або Зимова усмішка Мельпомени [Текст] / 
А. Брик // Свобода.— 2010. — 8груд. — С. 3 : (Не пропустіть!). 

Про мистецьке свято, присвячене 80-річчю Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, в рамках якого відбудуться 
«Тернопільські театральні вечори». 

Вражаючий «Політ…» на сцені драмтеатру [Текст] / фотогр. Т. Іванківа // 
Нова Тернопільська газета. — 2010. —  6—12 жовт. — С. 9 : фотогр. 

Про прем’єру вистави «Політ над гніздом зозулі» за романом К. Кізі в Тернопільському 
академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г.  Шевченка. 

 

Гоців, Т. Дім божевільних показали зсередини [Текст] / Т. Гоців // 
20 хвилин. — 2010. —  4—5 жовт. — С. 2 : фотогр. 

Психологічною драмою «Політ над гніздом зозулі» у постановці заслуженого діяча 
мистецтв України В. Жили відкрили 2 жовтня ювілейний 80-й театральний сезон 
у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. 
Т. Г. Шевченка. 
 

Губ’як, Д. Дмитро Губ’як: «Я дуже щаслива людина…» [Текст] : 
[інтерв’ю із заслуженим артистом України, актором Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка] / розмовляла О. Чорна // Вільне життя. — 2010. — 
24 листоп. — С. 9 : фотогр.  
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Заморська, Л. Глядач проголосував ногами  [Текст] / Л. Заморська  // 
RІА плюс. — 2010. — 22 груд. — С. 19. 

Огляд вистав у рамках «Тернопільських театральних вечорів» та враження 
тернопільської публіки. 
 

Заморська, Л. У театрі покажуть «Мазепу» і «Солодку Дарусю» [Текст] : 
два ювілеї відзначатиме Тернопільський драмтеатр 12—17 грудня. 
Мистецький тиждень відкриють прем’єрою вистави «Мазепа». Привітати 
шевченківців приїдуть колеги з інших театрів / Л. Заморська // 20 хвилин. — 
2010. — 10 —11 груд. — С. 22 : фотогр. 
 

Калачик, Ю. Віч-на віч з Мельпоменою [Текст] Ю. Калачик // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 22—28 груд. — С. 7. 

Про п’ять резонансних вистав під час театрального фестивалю в Тернопільському 
академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.  
 

Калачик, Ю. Театральні вечори без … «Театральних вечорів» [Текст] : 
на тернопільській сцені — «Солодка Даруся», драматичний  «Мазепа», 
гоголівська «Шинель» та львівські  «Небилиці…» / Ю. Калачик //Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 8 — 14 груд. — С. 7. 
 

Климчук, Г. У драмтеатрі відбудеться тернопільська прем’єра  «Мазепа» 
[Текст]  / Г. Климчук  // Номер один. — 2010. — 8 груд. — С. 4.  
 

Маліманова, Н. «Падаючи, я піднімаюся»  [Текст] : відданість акторській 
професії та любов публіки упродовж багатьох років допомагають заслуженій 
артистці Наталії Малімановій  долати усі життєві труднощі. Вона не уявляє 
свого життя без магічного світла рампи : [інтерв’ю із заслуженою артисткою 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка] // RIA плюс. — 2010. —  8 груд. — С. 19. 
 

Ноженко, І. Привезуть «Солодку Дарусю» [Текст] / І. Ноженко // 
20 хвилин. — 2010. — 13—14 груд. — С. 14. 

Про гастролі Івано-Франківського академічного музично-драматичного театру 
ім. І. Франка в рамках тижня «Тернопільських театральних вечорів». 

 

Огородник, Н. Побачимо  «Мазепу»  [Текст] / Н. Огородник // Тернопіль 
вечірній. — 2010. — 8 груд. — С. 16. 
 

Пам’ятаємо про Мирослава Коцюлима  [Текст] // Тернопіль вечірній. — 
2010. — 24 листоп. — С. 2. 

Спогади про народного артиста України, актора Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Мирослава Коцюлима. 
 

Сагаль, О. Казимир Сікорський: полотно, як доля [Текст] / О. Сагаль // 
Нова Тернопільська газета. — 2010. — 3—9 листоп. — С. 7 : фотогр. — 
Зі змісту:  

Безпалько, М. «Він міг стати чудовим актором, знятися не в одній 
кінострічці….»; 

Хім’як, В. «Його роботи об’єднує найвища земна мудрість — любов». 
Про театрального художника, живописця, скульптора Казимира Сікорського. До 75-

річчя від дня народження. 
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Сагаль, О. «Мазепа» : сповідь перед людьми й часом [Текст] / О. Сагаль // 
Нова Тернопільська газета. — 2010. — 15 — 21 груд. — С. 7 : фотогр. 

Про театрально-мистецький тиждень та огляд прем’єри «Мазепа» (режисер-
постановник О. Мосійчук). 
 

Садовська, Г. У шевченківців — ювілей [Текст] / Г. Садовська ; фотогр. 
М. Шота // Вільне життя. — 2010. — 15 груд. — С. 2 : фотогр.  

Про відзначення двох ювілеїв — 80-річчя Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка та 95-річчя заснування Лесем Курбасом 
у нашому місці «Тернопільських театральних вечорів». 
 

Сачко, І. В театрі, як у вулику  [Текст] : [інтерв’ю з директором 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т.Г. Шевченка І. Сачком]  / Н. Федорців // Експрес. — 2010. —  9—
16 груд. — Тернопільські новини. — С. 21. 

Про перебіг подій театрально-мистецького тижня та участь колективів у цьогорічних 
«Тернопільськиї театральних вечорах». 
 

Сачко, І. «Фестиваль повернув у театр глядачів і владу»» [Текст] : 
[інтерв’ю з директором Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка І. Сачком] // 20 хвилин. — 2010. — 
20—21 груд. — С. 10 : фотогр. 

 

Сирник , І. Театр запрошує пенсіонерів [Текст] / І. Сирник // Експрес. — 
2010. — 30 верес.—7 жовт. — Тернопільські новини. — С. 11. — (Акція). 

1 жовтня в Тернопільському академічному обласному українському драматичному 
театрі ім. Т. Г. Шевченка відзначатимуть День людей похилого віку. Для них покажуть 
виставу «За двома зайцями». 

 

Складан, І. Закохана в театр [Текст] : [розмова з актрисою 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка І. Складан] / вела Л. Ісаєвич // Вільне життя. — 2010. — 
29 жовт. —  С. 8 : фотогр.  

 

Федорів, Н. Із армійської валізки — на сторінки [Текст] : про народного 
артиста України Мирослава Коцюлима / Н. Федорців // Місто. — 2010. — 
17 листоп. — С. 6. 

 

Цимбалюк, М. Тернопільському академічному обласному драмтеатру —
80! [Текст] / М. Цимбалюк // Свобода. — 2010. —  15 груд. — С. 3. 

Привітання голови облдержадміністрації Михайла Цимбалюка з нагоди 80-річчя 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шев-
ченка та 95-річчя «Тернопільських театральних вечорів», заснованих Лесем Курбасом. 

 

Чайківська, Я. Драмтеатр відсвяткував поважний ювілей [Текст] // 
Тернопіль вечірній. — 2010. — 22 груд. — С. 9 : фотогр. 

Урочистості з нагоди 80-річчя Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Шот, М. Сповідь перед людьми і часом [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2010. — 23 груд. — С. _ : фотогр. — (Свято Мельпомени). 

Про пер’єру вистави «Мазепа» в Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
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Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Бурлаку, Н. Рятувальники подарували казку [Текст] / Н. Бурлаку // 

20 хвилин. — 2010. — 29 жовт. —  С. 5. 
Вихованці обласного спеціалізованого будинку дитини 24 жовтня переглянули виставу 

«Чарівник 101» у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. 
 

Кайда, О. Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
відзначає тридцятирічний ювілей  своєї діяльності [Текст] / О. Кайда // 
Свобода. — 2010. — 5 листоп. —  С. 1. 

Привітання голови Тернопільської обласної ради О. Кайди із тридцятирічним ювілеєм. 
 

Коваль, М. Новим лялькам дає життя, старим накладає грим [Текст] : 
[інтерв’ю з майстром-лялькарем Тернопільського академічного обласного театру 
актора і ляльки М. Коваль] / розмовляла А. Протасевич // 20 хвилин. — 2010. — 
15—16 листоп. — С. 10. 

 

Лайко, О. «Бременські музиканти» — святкова прем’єра у театрі казки 
[Текст] / О. Лайко // Місто. — 2010. — 10 листоп. —  С. 20 : фотогр. 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки відзначив своє 
тридцятиріччя, подарувавши маленьким і дорослим глядачам музичну казку «Бременські 
музиканти». 

 

Садовська, Г. Дім, де живе казка [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. — 
2010. — 12 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Ювілеї). 

Про святкову імпрезу, прем’єрну виставу «Бременські музиканти», привітання місцевої 
влади та громадськості міста з нагоди 30-річчя Тернопільського академічного обласного 
театру актора і ляльки. 

 

Шелеп, І. Іван Шелеп: «Театр — це насамперед колектив однодумців» 
[Текст] : 30 років Тернопільському академічному обласному театру актора і 
ляльки — помітна подія в культурно-мистецькому житті краю: [інтерв’ю з 
художнім керівником театру] / розмовляв О.Вільчинський // Вільне життя. — 
2010. — 5 листоп. —  С. 8 : фотогр. — (Ювілеї).  

 

Шелеп, І. Тут народжуються добро і правда [Текст] : колектив 
однодумців, які розуміють один одного з півслова, називає лялькарів 
художній керівник Тернопільського лялькового театру Іван Шелеп. Чимало 
акторів працюють тут з першого дня заснування театру. Ті, хто ненадовго 
йшов з театру, обов’язково повертався: [інтерв’ю] / розмовляв 
О. Вільчинський // 20 хвилин. — 2010. — 5—6 листоп. —  С.15 : фотогр. 

 

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Брик, А.Творчий вечір Ярослава Злонкевича — свято щирої чистої 
і душевної пісні [Текст] / А. Брик // Свобода. — 2010. — 15 груд. — С. 4 : 
фотогр. — (Зустрічі без прощань). 

В обласній філармонії відбувся творчий вечір композитора Ярослава Злонкевича. 
 

Брик, А. «У благословенні скрипалевих рук» жив минулого тижня 
Тернопіль [Текст] / А. Брик // Свобода. — 2010. — 27 жовт. — С. 8 : фотогр. — 
(Про високе). 
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Про регіональний відкритий фестиваль-конкурс скрипалів «У благословенні 
скрипалевих рук», який проходив у Тернопільській обласній філармонії. 

 

Заморська, Л. Виграв авто …і віддав [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 
2010. — 22 жовт. —  С. 2 : фотогр. 

Про регіональний відкритий конкурс-фестиваль скрипалів «У благословенні 
скрипалевих рук», що відбувся 19—20 жовтня в Тернопільській обласній філармонії, та його 
переможця Н. Пилатюка зі Львова. 

 

Заморська, Л. У філармонії — «Летюча миша»»  [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин.— 2010. — 24 — 25 груд. — С. 22. 

Новорічна імпреза «В гостях у Штрауса» відбудеться в Тернопільській обласній 
філармонії. 

 

Ірмійчук, В. Організував понад 4000 концертів [Текст] : [інтерв'ю 
з адміністратором Тернопільської обласної філармонії Василем Ірмійчуком] / 
розмовляла Л. Заморська //20 хвилин. — 2010. — 3—4 груд. — С. 15 : 
фотогр. 

 

Куленич, Л. Гранітний пам’ятник мільйонам мучеників, котрі загинули 
за волю України в таборах [Текст] / Л. Куленич // Свобода. — 2010. — 
15 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Щойно з друку). 

Про творчий вечір-презентацію історичного роману Лесі Романчук «Лицарі любові і 
надії» в обласній філармонії. 

 

Лемішка, Я. Ярослав Лемішка: «Постараємося нашого глядача 
здивувати» [Текст] : [інтерв’ю з директором Тернопільської обласної 
філармонії] / вела Г. Садовська; фотогр. В. Бурми  // Вільне життя. — 
2010. — 8 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Новий творчий сезон у філармонії). 

 

Лісовець, О. Гастролі додають натхнення [Текст] : [інтерв’ю 
з учасницею жіночого вокального тріо Тернопільської обласної філармонії 
«Солов” ї Галичини» Оксаною Лісовець] / розмовляла Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 24—25 груд. — С. 15 : фотогр.  

 

Сагаль, О. Музичний урок доброти [Текст] : переможець конкурсу 
скрипалів передарував автомобіль дитбудинку / О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 3—9 листоп. — С. 7 : фотогр. 

Про фестиваль-конкурс скрипалів у Тернополі, його учасників, переможців та 
доброчинний подарунок переможця Назарія Пилатюка дитячому будинку «Пресвята родина». 

 

Садовська, Г. У скрипаля теплі руки, а в організаторів — серця [Текст] / 
Г. Садовська ; фотогр. І. Крочака // Вільне життя. — 2010. — 22 жовт. —  
С. 5 : фотогр. — (Ще один конкурс). 

У Тернопільській обласній філармонії пройшов перший регіональний відкритий 
фестиваль-конкурс «У благословенні скрипалевих рук». 

 

Собуцька, В. Чарівних пісень полонянка [Текст] / В. Собуцька // 
Свобода. — 2010. — 1 жовт. — С. 5 : фотогр. — (Сценічний ювілей). 

Про творчість народної артистки України Любові Ізотової, її репертуар та пошук нових 
форм самовираження. 

 

Чайківська, Я. Оркестр представив музику кіно [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2010. — 6 жовт. — С. 6. 

Про відкриття ХІХ концертного сезону Муніципальним Галицьким камерним 
оркестром в обласній філармонії. 
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Чарівна сопілка, скрипка і цимбали  [Текст] // Вільне життя. — 2010. — 
10 груд. — С. 1. — (Таланти і шанувальники). 

В обласній філармонії відбувся концерт лауреата всеукраїнських і міжнародних 
конкурсів цимбаліста Ігоря Брухаля. 

 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
Благодійний концерт «Зірка Миколая» [Текст] //  Тернопіль вечірній. — 

2010. — 15 груд.— С. 2.  
Повідомлення про благодійний концерт «Зірка Миколая» за сприяння міського голови 

С. Надала в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
 

Бурма, В. У Тернополі гостювала співуча Наддністрянщина [Текст] / 
В. Бурма // Вільне життя. — 2010. — 22 жовт. — С. 8 : фотогр. — 
(Фоторепортаж). 

Про творчий звіт майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Заліщицького 
району в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 

Огородник, Н. Зазвучала «Пісенна перлина»! [Текст] / Н. Огородник // 
Тернопіль вечірній. — 2010. — 22 груд. —  С. 9 : фотогр.  

У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся гала-концерт  традиційного благодійного 
фестивалю серед дітей-сиріт «Пісенна перлина». 

 

Шкула. А. З Яснюком сміялися і плакали [Текст] / А. Шкула // 
20 хвилин. — 2010. — 6—7 жовт. — С. 4 : фотогр.  

Про відзначення 24-ї річниці створення гурту «Світозари» у ПК «Березіль» ім. Леся 
Курбаса. 

Інші концерти 
Дзюба, Ю. «В любові переможених немає …» [Текст] / Ю. Дзюба // 

Тернопіль вечірній.— 2010.— 22 груд. — С. 3 : фотогр. 
Про авторський вечір поета-пісняра Олександра Смика. 
 

Ноженко, І. Засвітять «Зірку Миколая»  [Текст] / І. Ноженко // 
20 хвилин.— 2010. — 6 —7 груд. — С. 14. 

Про святковий благодійний концерт «Зірка Миколая» в Тернополі. 
 

Навчальні заклади 
Тернопільське обласне державне музичне училище 

 ім. С. Крушельницької 
Комаречко, Н. Вшанували велику Соломію [Текст] / Н. Комаречко // 

20 хвилин.— 2010.— 10—11 груд.— С. 10. 
Концерт, присвячений пам’яті видатної співачки Соломії Крушельницької, відбувся у 

селі Білій. У ньому взяли участь студенти Тернопільського обласного державного музичного 
училища та колективи художньої самодіяльності села. 

 

Подкович, М. «Чорнобиль — наша біль» [Текст] / М. Подкович // Вільне 
життя.— 2010.— 24 груд.— С. 5. — (Коротко). 

Про викладача Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької, заслуженого діяча мистецтв України Юрія Кіцилу. 

 



 15 

Процак, Б. Щорічне свято духової музики  [Текст]  // Вільне життя.— 
2010. — 24 груд.— С. 5. — (Знай наших!). 

У концертній залі Тернопільського обласного державного  музичного училища 
ім. С. Крушельницької відбувся обласний конкурс молодих виконавців на духових 
інструментах ім. М. Старовецького.  

 

Садовська, Г. Соломіїн день [Текст] / Г. Садовська; фотогр. В. Бурми // 
Вільне життя. — 2010. — 1 жовт. — С. 6 : фотогр.. 

Про концерти до 138-ї  річниці від дня народження Соломії Крушельницької за участю  
студентів і викладачів Тернопільського державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької. 

 

Сивик, О. Звітували слуги королеви мідних духових [Текст] / О. Сивик, 
Б. Процак // Вільне життя.— 2010.— 24 груд. — С. 8.— (Свято в музучилищі). 

Про звіт класу валторни в Тернопільському обласному державному музичному 
училищі ім. С. Крушельницької.  

 

Чайківська, Я. Концертіно для марімби з оркестром [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2010. — 29 груд. — С. 6 : фотогр. 

Про юного музиканта з Тернопільського обласного державного музичного училища ім. 
С. Крушельницької Олега Пахомова, який повернувся з ІІ Міжнародного конкурсу 
виконавців на мідних духових та ударних  інструментах ім. Степана Ганича із премією. 

 

Теребовлянське вище училище культури 
Брик, А. Рідне училище Віктора Павліка відзначило ювілей [Текст] // 

Свобода. — 2010. — 1 груд. — С. 3 : фотогр.  
Про історію заснування, навчальний процес, викладачів, випускників та святкування 

70-річчя Теребовлянського вищого училища культури. 
 

Золотнюк, А. Таланти з-над Гнізної [Текст] : Теребовлянському вищому 
училищу культури днями виповнилося 70 / А. Золотнюк // Вільне життя. — 
2010. — 1 груд. — С. 6 : фотогр.—(Ювілеї).  

Про вагомий внесок училища у розвиток духовності краю. Серед випускників — 
директор Тернопільської ОУНБ В. Вітенко. 
 

Томчишин, Ю. Теребовлянській кузні талантів —70 [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2010. — 1 груд. — С. 3. 

Про відзначення ювілейної дати у Теребовлянському вищому училищі культури. 
 

Юркевич, М. На 70-річчя училищу культури подарували два баяни 
[Текст] / М. Юркевич // 20 хвилин. — 2010. — 1 груд. — С. 5. 

Про діяльність закладу та заходи в рамках 70-річчя Теребовлянського вищого училища 
культури. Участь випускників у святкуванні. 

 

Інші навчальні заклади 
Будар, Т. Відкривають світ прекрасного фарбами і серцем [Текст] / 

Т. Будар // Свобода. — 2010. — 12 листоп. — С. 5: фотогр. — (Кузня 
талантів). 

Про тридцятирічний ювілей Бережанської державної художньої школи. 
 

Ісевич, Л. Мелодія дитячої душі [Текст] / Л. Ісевич // Свобода.— 2010.— 
8 груд.— С. 3 : фотогр. — (Пестижний конкурс). 

У Тернопільській музичній школі № 1 відбувся конкурс юних скрипалів 
і віолончелістів, присвячений  пам'яті братів Романа та Ярослава Теленків. 
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Крайнєва, Г. А сорочка мамина серце гріє… [Текст] / Г. Крайнєва // 
Свобода.— 2010. — 29 груд. — С. 5 : фотогр. — (Родинна музика рідного краю).  

Про свято родинних талантів у  Лановецькій музичній школі. 
 

У Тернополі виступить квартет «Більчанки» [Текст] // Номер один. — 
2010. — 8 груд. — С. 3. 

Відомий квартет Більчезолотівської музичної школи «Більчанки»  і родинний  дует 
Миколи  та Віри Теслі візьмуть участь в урочистому вечорі з нагоди презентації третьої книги 
відомого композитора Ярослава Злонкевича «Мелодії дарую вам піснями». 

 

Чубата, І. Новорічні прикраси для оселі можна легко зробити власними 
руками / І. Чубата // 20 хвилин. — 2010. — 24 — 25 груд. — С. 8 : фотогр. 

Про викладача Тернопільської обласної експериментальної школи мистецтв Тетяну 
Ящишин та різноманітні декоративні вироби, які вона виготовляє разом із своїми учнями. 

 

Виставки, пленери 
Брик, А. Чудотворний покров Тернопілля [Текст] / А. Брик // Свобода. — 

2010. —  20 жовт. — С. 3 : фотогр. — (Святині поруч нас). 
Про виставку фотокопій чудотворних ікон Тернопільщини у картинній галереї обласної 

організації Національної спілки художників України. 
 

Вергун, К. Погляд у небо [Текст] / К. Вергун // Свобода. — 2010. — 
22 жовт. — С. 8 : фотогр. — (У виставковій залі). 

Про виставку ікон Марії та Миколи Шевчуків із Теребовлі в приватній АртГалереї. 
 

Куленич, Л. Невтомно творять руки майстра [Текст] / Л. Куленич // 
20 хвилин. — 2010. — 29 жовт. — С. 8. — (У виставковій залі). 

Про виставку живописця і графіка, головного художника Тернопільського академічного 
обласного театру актора і ляльки В. Якубовського у картинній галереї обласної організації 
Національної спілки художників України. 

 

Максимюк, О. Я жінка! І цим прекрасна!.. [Текст] / О. Максимюк // 
Вільне життя. — 2010. — 13 жовт. — С. 10 : фотогр. 

Фотовиставка «Жіночі історії» експонувалася в галереї обласної організації 
Національної спілки художників України. 

 

Мороз, В. Показали копії реліквій [Текст] / В. Мороз // 20 хвилин. — 
2010. — 18—19 жовт. — С. 14 : фотогр. 

Побачити копії чудотворних ікон Тернопілля можна на виставці в картинній галереї 
обласної організації Національної спілки художників України. 

 

Садовська, Г. Славиться Тернопілля чудотворними іконами [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя. — 2010. — 22 жовт. — С. 6 : фотогр. — 
(Виставки). 

Про виставку копій чудотворних ікон Тернопільщини 
 

Фестивалі, конкурси 

Міжнародний фестиваль «Jazz Bez» 
Гадомська, Л. Усі — на «Jazz Bez!» [Текст] / Л. Гадомська // Тернопіль 

вечірній. — 2010. — 24 листоп. — С. 16 : фотогр. 
Про історію фестивалю, організаторів, учасників та вечори джазу в Тернополі. 

 



 17 

Золотнюк, А. Якби Бах любив джаз… [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2010. — 17 груд. — С. 8. — (Після фесту). 
Програма п’ятого міжнародного джазового фестивалю «Jazz Bez» у Тернополі. 

 

Калачик, Ю. На старт, увага… джаз! [Текст] / Ю. Калачик // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 8—14 груд.— С.7.  

Про програму тернопільську фестивалю  «Jazz Bez». 
 

Калачик, Ю. Тепло джазу в холодну пору [Текст] / Ю. Калачик // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 15—21 груд. — С. 7 : фотогр. 

Нотатки з фестивалю «Jazz Bez» тавраження від нього. 
 

Калачик, Ю. Фестиваль «Jazz Bez — 2010!»: джазу вистачить на всіх! 
[Текст] / Ю. Калачик // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 24—30 листоп. — 
С. 7 : фотогр. 

Про цьогорічний фестиваль «Jazz Bez» у Тернополі. 
 

Кармелюк, М. На Jazz Bez було все — від шаленого драйву до глибокого 
спокою. Не було нудьги [Текст] / М. Кармелюк,  І. Ноженко, Т. Гоців // 
20 хвилин.— 2010. — 10—11 груд. — С. 4. 

 

Матуш, І. У Тернополі в грудні «Jazz Bez» [Текст] / І. Матуш // Свобода. — 
2010. — 5 листоп. —  С. 8. — (Не пропустіть). 

 

Ноженко, І. Jazz Bez  гримітиме у Тернополі три дні [Текст] / І. Ноженко // 
20 хвилин. — 2010. — 8—9 листоп. — С. 14 : фотогр. 

Десятий ювілейний міжнародний фестиваль Jazz Bez триватиме у Тернополі з 6 по 
9 грудня. 

 

V-й Jazz Bez прийме музикантів з 11 країн [Текст] // Номер один. — 
2010. — 24 листоп. — С. 3. 

Про хід цьогорічного міжнародного фестивалю «Jazz Bez». 
 

Розпочали вечори джазу  [Текст] // 20 хвилин. — 2010. — 8—12 груд. — С. 1. 
Ювілейний міжнародний фестиваль «JAZZ BEZ»  розпочався у Тернополі.  
 

Сагаль, О. Усе буде Jazz! [Текст] : Тернопіль вп’яте буде приймати 
фестиваль  Jazz Bez / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 17—
23 листоп. — С. 7 : фотогр. 

 

Три дні будемо із джазом [Текст] // 20 хвилин. — 2010. — 24—
25 листоп. — С. 1.  

Найбільший в Україні щорічний джазовий фестиваль Jazz Bez уже вп’яте відбудеться 
в Тернополі. 

 

Чайківська, Я. «Jazz Bez — 2010» порадував любителів музики [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2010. — 15 груд. — С. 10 : фотогр. 

Огляд подій фестивалю «Jazz Bez». 
 

Всеукраїнський фестиваль мистецтв  
«Червона калина — 2010» 

Ліберний, О. «Червона калина — 2010» — на сценах ВПУ—4 та 
облфілармонії [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2010. — 20 жовт. — С. 8 : 
фотогр. — (Всеукраїнський фестиваль). 

13—14 жовтня на базі ВПУ—4 відбувся Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Червона 
калина — 2010». 
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Чайківська, Я. Майстерність демонстрували колективи народного танцю 
[Текст] / Я. Чайківська ; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2010. — 
20 жовт. — С. 16 : фотогр. 

ХІІ фестиваль «Червона калина» зібрав у «Березолі» 26 колективів народного танцю 
з різних областей України. 

 

«Червона калина»: гран-прі фестивалю залишилося у Тернополі 
[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 20—26 жовт. — С. 10. — 
(NOVYNY). 

 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного 
мистецтва «Галицькі фрески» 

Чубата, І. Фестивалили з Герасим’юк [Текст] / І. Чубата // 20 хвилин. — 
2010. — 29—30 жовт. — С. 6. 

Про IV Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Галицькі 
фрески» в Тернополі. 

 

Обласний фестиваль творчості дітей з особливими 
потребами «Повір у себе» 

Бобрівець, М. Творити, вірити, жити [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 
життя. — 2010. — 15 груд. — С. 7. — (Повір у себе). 

У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся 16-й обласний фестиваль творчості дітей 
з особливими потребами «Повір у себе».  
 

Брик, А. У фестивалі «Повір у себе» взяли участь понад 700 дітей 
[Текст] / А. Брик // Свобода. — 2010. — 15 груд. — С. 12 : фотогр. 
 

Гривас, С. Для цих дітей танець і пісня — чи не єдиний спосіб говорити 
з іншими [Текст] / С. Гривас // 20 хвилин. — 2010. — 15—16 груд. — С. 6. 

Про 16-й обласний фестиваль для дітей з особливими потребами «Повір у себе». 
 

Чайківська, Я. Діти-інваліди вразили талантами [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2010. — 15 груд. — С. 10 : фотогр. 

Обласний тур фестивалю дитячої творчості «Повір у себе» 10 грудня зібрав понад 
700 юних талантів нашого краю в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 

Обласний конкурс ім. братів Романа і Ярослава Теленків  
Вітер, В. З четвертої  спроби отримав гран-прі  [Текст] / В.Вітер // Вільне 

життя.— 2010.— 10 груд.— С. 1. — (Знай наших!). 
Про організаторів, учасників та переможців обласного конкурсу імені братів Романа 

і Ярослава Теленків.  
 

Регіональний фестиваль-конкурс кобзарського мистецтва 
ім. Костя Місевича «Кобзарська ватра» 

Вітер, В. «Кобзарська ватра» [Текст] / В. Вітер // Вільне життя. — 2010. — 
19 листоп. — С. 10. — (Знай наших).  

Другий регіональний фестиваль-конкурс кобзарського мистецтва ім. Костя Місевича 
«Кобзарська ватра» відбувся в Кременці. 

 

Казьмірук, Н. Полум’я «Кобзарської ватри» [Текст] / Н. Казьмірук // 
Свобода. — 2010. — 17 листоп. — С. 1, 4 : фотогр. — (Грай, бандуро, грай…). 

Про хід, учасників та переможців регіонального фестивалю-конкурсу бандурного 
мистецтва ім. Костя Місевича «Кобзарська ватра» в Кременці. 
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На «Кобзарську ватру» до Кременця з’їхалися бандуристи семи областей 
України і навіть з-за кордону [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 
24—30 листоп. — С. 7 : фотогр. 

 

Інші фестивалі та конкурси 
Бурма, В. Таланти висвічує «Блакитний вогник» [Текст] / В. Бурма // 

Вільне життя. — 2010. — 6 жовт. — С. 9 : фотогр.— (Фоторепортаж). 
Про підбиття підсумків і гала-концерт  переможців восьмого конкурсу «Блакитний 

вогник — 2010». 
 

Дерех В. У Тернопіль приїхали 600 молодих танцюристів [на 
танцювальну олімпіаду] [Текст] / В. Дерех // 20 хвилин. — 2010. — 
21 листоп. — С. 8. 

 

Новак, Н. У презент — сумки і флешки [Текст] / Н. Новак // 20 хвилин. — 
2010. — 5—6 листоп. — С. 17 : фотогр. 

Більше 1700 дітей з Тернопілля взяли участь у Всеукраїнському конкурсі дитячої 
творчості «Податки очима дітей — 2010». 

 

Новосядлий, Б. Щира пісня над Медоборами  [Текст] / Б. Новосядлий // 
Свобода. — 2010. — 1 жовт. — С. 1, 3 : фотогр. — (Коли творчість праці 
підмога). 

Про цьогорічний мистецький фестиваль газовиків області «Блакитний вогник — 2010». 
 

Огородник, Н. Чий вертеп кращий? [Текст] / Н. Огородник // Тернопіль 
вечірній. — 2010. — 29 груд. —  С. 16 : фотогр. 

На Театральному майдані відбувся конкурс фольклорно-етнографічних колективів 
м. Тернополя.  
 

Протасевич, А. «Гармидер» — щосезону [Текст] : фестиваль мистецтв 
у Тернополі зібрав як місцевих літераторів і музикантів, так і гостей зі 
Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Києва. Вірші декламували під 
музичний супровід. Дехто з поетів  присвячував свої твори друзям-глядачам / 
А. Протасевич // 20 хвилин. — 2010. — 27—28 жовт. —  С. 6 : фотогр. 
 

Шот, М. Тернопіль став столицею. танцювальною [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2010. — 17 листоп. — С. 19 : фотогр. — (Фестивальне 
розмаїття). 

Упродовж 9 днів у Тернополі проходила танцювальна олімпіада, на яку приїхало 300 
танцювальних колективів із 18 країн світу. 
 

Аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання Тернопільщини 

Народний аматорський ансамбль танцю «ГлоріяБай» 
із Байківців 

Новіцька, К. Таємнича мова душі  [Текст] / К. Новіцька // Свобода.— 
2010.— 8 груд.— С. 3. 

Про творчість ансамблю народного танцю «ГлоріяБай» із Байківців та підсумки роботи 
за три роки. 
 

Танець — поема, в ній кожен рух — слово [Текст] // Свобода.— 2010.—
8 груд.—  С. 3 : фотогр. — (Безмовна музика). 

Засновник і керівник народного аматорського ансамблю танцю «ГлоріяБай» 
із Байківців про творчість коллективу, його успіхи, спонсорів, враження  від участі на сценах 
району, області та за кордоном. 
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Народний інструментальний ансамбль «Опус» 
 Бучацького районного будинку культури. 

Бучацький «Опус» збирає земляків [Текст] // Місто. — 2010. — 1 груд. — 
С. 14 : фотогр.  

Про історію створення та творчий шлях народного інструментального ансамблю 
«Опус» Бучацького районного будинку культури. 
 

Шмига, Я. Бучацький «Опус» збирає земляків [Текст] / Я. Шмига // Нова 
Тернопільська газета. — 2010. — 1 груд. — С. 7 : фотогр.  

Про народний інструментальний ансамбль «Опус» Бучацького районного будинку 
культури. 
 

Інші мистецькі колективи та творчі об’єднання 
Голояд, І. Студія танцю «Т. А. Н. Г. о» відсвяткувала 20-річчя з Владом 

Ямою [Текст] / І. Голояд // Тернопільська газета. — 2010. —  3 листоп. — 
С. 4 : фотогр. 

 

Кузишин, І. Кипить і вариться в «Гладущику» вже 15 літ! [Текст] / 
І. Кузишин  //Свобода.— 2010.— 10 груд.— С. 8 : фотогр.— (Творчий 
ювілей). 

Творчий портрет кременецького творчого гурту «Гладущик». До 15- річчя заснування. 
 

Мальована, А. Театр пісні «Для тебе» отримав звання народного [Текст] / 
А. Мальована // 20 хвилин. — 2010. — 1—2 жовт. — С. 14 : фотогр. 

Театру пісні «Для тебе» Тернопільського національного економічного університету 
присвоїли почесне звання «Народний художній колектив». 

 

Новіцька, К. «Зсунута свідомість, або просто «ZSUF» [Текст] / 
К. Новіцька  //Свобода.— 2010.— 10 груд. — С. 8. : фотогр. — (Музика 
у задоволення ). 

Про тернопільську формацію «ZSUF» та концерт на честь народження гурту. 
 

Ноженко, І. «Т. А. Н. Г. о.» відсвяткує ювілей із Владом Ямою [Текст] : 
епатажні номери, яскраві костюми, пісні від тернопільських виконавців та 
багато іншого чекає на тернополян у шоу-програмі «20 років у стихії танцю». 
У програмі свята — танець Влада Ями / І. Ноженко // 20 хвилин. — 2010. — 
25—26 жовт. — С. 15 : фотогр. 

 

Петрів, М. Організували огляд-конкурс [Текст] / М. Петрів // Вільне 
життя. — 2010. — 17 груд. — С. 4. — (Коротко). 

Про цьогорічний огляд-конкурс аматорського мистецтва колективів служб і підрозділів 
органів внутрішніх справ Тернопільської області. 

 

«Т. А. Н. Г. о.» відсвяткували 20-річний ювілей [Текст] // 20 хвилин. — 
2010. — 19—20 лист. — С. 10 : фотогр. 

 

Тихоліз, Ю. Збадьорили серце «Кумоньки» : [народ. самодіял. фольклор. 
ансамбль із с. Плоского Кременецького району] [Текст] / Ю. Тихоліз // 
Свобода. — 2010. — 29 жовт. — С. 8. — (У моді — фольклор). 
 

Федорців, Н. Початківці натанцювали кубок [Текст] / Н. Федорців // 
Місто. — 2010. — 3 листоп. — С. 20 : фотогр. 

Про танцювальний клуб Grand — переможців на Кубку України з бальних танців, що 
проходив у Тернополі. 
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Клубна справа, кіно 
Бідзіля, Т. «Єкстравагантні» па [Текст] / Т. Бідзіля // Свобода. — 2010. — 

15 жовт. — С. 8. — (Свято для всіх). 
У Бережанському районному будинку  народної творчості відбувся звітний концерт 

хореографічного колективу «Екстравагант». 
 

Коропецька, У. На сцені — «Шлюб у підпіллі» [Текст] / У. Коропецька // 
Вільне життя. — 2010. —  29 жовт. — С. 1.  

Про відзначення 68-ї річниці утворення УПА в будинку культури с. Городниці 
Підволочиського району. 

 

Лучка, Д. В Улашківцях буде сучасний будинок культури! [Текст] / 
Д. Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 27 жовт. — С. 2 : фотогр. 

Під час робочої поїдки у Чортківський район голова Тернопільської 
облдержадміністрації М. Цимбалюк дав доручення скласти проектно-кошторисну 
документацію ремонту сільського будинку культури Улашківців. 

 
 

Персоналії 
Білик, Н. Художник Тернопільського замку [Текст] / Н. Білик // 

Тернопіль вечірній. — 2010. — 1 груд. —С. 8. 
Про стиль творення картин Ярослава Омеляна та персональну виставку митця у 

Тернопільському замку. 
 

Брик, Т. Три новинки від Миколи Дмітруха! [Текст] / Т. Брик // 
Свобода.— 2010.—  22 груд.—  С. 12. : (Усміхайтеся, панове!).   

Про Миколу Дмітруха — учасника всеукраїнських і міжнародних виставок 
(м. Тернопіль). 

 

Вергун, К. Душа майстра  [Текст] / К. Вергун // Свобода. — 2010. — 
15 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Знайомство зблизька). 

Про тернопільського художника В. Макарова. 
 

Гадомська, Л. Один із братерства нової доби [Текст] / Л. Гадомська// 
Тернопіль вечірній. — 2010. — 1 груд.— С. 9 : фотогр.— (Особистості).  

Творчий портрет Олександра Смика — культуролога, поета, пісняра, співака, 
драматурга, громадського діяча. 

 

Голояд, І. Надія Волощук свої вироби створює лише з позитивним 
настроєм  [Текст] / І. Голояд // Тернопільські оголошення. — 2010. — 6 жовт. — 
С. 4 : фотогр. 

Про майстриню народної творчості з Кременця Надію Волощук. 
 

Голояд, І. Тернопільська художниця Галина Жук розмальовує прикраси 
[Текст] / І. Голояд // Тернопільські оголошення. — 2010. — 20 жовт. — 
Тернопільська газета. — С. 4 : фотогр. — (Час місцевий). 

 

Дігай, Т. Залюблена в Тернопіль Тетяна Дігай [Текст] : [інтерв’ю з 
тернопільською письменницею  Т. Дігай] / розмову вів О. Вільчинський // 
20 хвилин. — 2010. — 19 листоп. — С. 16 : фотогр.  

 

Заморська, Л. Жінка, яка любить мріяти [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2010. — 27—28 жовт. — С. 20 : фотогр. — (Віч на віч). 

Про тернопільську художницю Г. Сапуцьку. 
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Зарічна, Н. Казимир Сікорський : життя без чернеток [Текст] / 
Н. Зарічна // Місто. — 2010. — 10 листоп. — С. 7 : фотогр. 

Про всебічно обдарованого земляка, заслуженого діяча мистецтв України Казимира 
Сікорського. До 75-річчя від дня народження. 

 

Золотнюк, А. Із музикою з  чотирьох років [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя. — 2010. — 1 жовт. — С. 2. 

Творчий портрет Олега Смоляка — завідувача кафедри музикознавства, методики 
музичного виховання та вокально-хорових дисциплін Інституту мистецтв ТНПУ 
ім. В. Гнатюка. До 60-річчя від дня народження. 
 

Касіян, В. Володимир Якубовський: митець, що грається ляльками і малює 
враження [Текст] / В. Касіян // Вільне життя. — 2010. — 19 листоп. — С. 8. 

Творчий портрет тернопільського живописця, театрального художника, книжкового 
графіка, лауреата літературно-мистецької премії ім. Іванни Блажкевич Володимира 
Якубовського. 
 

Лайко, О. Співець української родини [Текст] /О. Лайко // Місто. — 
2010. — 1 груд. — C.14.  

Творчий портрет Василя Дунця — автора і виконавця власних пісень. 
 

Маліборський, Ю. «Талановитим місцевим співакам — якісні пісні» [Текст] : 
наш земляк і композитор Юрій Маліборський, який працював на кращих студіях 
звукозапису в Україні та за кордоном, створив у Тернополі продюсерський центр. 
Тепер проводитиме майстер-класи : [інтерв’ю] / розмовляла Л. Заморська // 
20 хвилин.— 2010. — 29—30 листоп. — С. 10 : фотогр.  
 

Малінський, І. «Художник має бути вільним…» [Текст] : завдяки своєму 
таланту та працьовитості художник із Борщівщини Іван Малінський давно 
«прорубав» вікно в Європу. Наразі митець готується до заокеанської 
виставки. Вона відбудеться у Нью-Йорку у травні : [інтерв’ю з художником 
Іваном Малінським] / розмовляла Л. Заморська // RIA плюс.— 2010.— 
15 груд.— С. 19 : фотогр. 

Сагаль, О. «Він був великим поетом і великою дитиною...» [Текст] : 
не стало поета, тернопільського шестидесятника Ярослава Павуляка / 
О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 1—7 груд. — С. 7 : 
фотогр. 
 

Синюк, С. Творчі вершини Казимира Сікорського  [Текст] / С. Синюк // 
Тернопільські оголошення. — 2010. — 6 жовт. — Тернопільська газета. — 
С. 2 : фотогр. 

Творчий портрет художника Казимира Сікорського. 
 

Сімонов, Г. Прикрашає ікони різьбою [Текст] : [інтерв’ю з тернопільським 
художником Геннадієм Сімоновим] / розмовляла Л. Заморська // 20 хвилин.— 
2010. — 10—11 груд. — С. 15. — (Музика у задоволення ). 
 

Скотяк, В. Арт-мандри Дмитра Стецька [Текст] : тернопільський 
художник репрезентував у Львові, в музеї імені Андрея Шептицького, свою 
п’ятнадцяту персональну виставку / В. Скотяк // Свобода. — 2010. — 
15 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Виставки). 
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Смільська, О. Лялька-мотанка як реліквія поколінь [Текст] / 
О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 17—23 листоп. — С. 7. 

Про майстра народної творчості з Тернополя І. Вербіцьку. 
 

Сорочинська, С. Надихають дитячі очі [Текст] : [інтерв’ю 
із тернопільською співачкою, заслуженим працівником культури 
С. Сорочинською] / розмовляла Л. Заморська // 20 хвилин.— 2010.— 17—
18 груд.— С. 15 : фотогр. 
 

Томчишин, Ю. Одухотворене мистецтво в камені та на полотні від 
Романа Вільгушинського [Текст] / Ю. Томчишин // Місто. — 2010. — 
27 жовт. — С. 20 : фотогр. — (Цікаві знайомства). 

Про тернопільського скульптора Р. Вільгушинського. 
 

Третяченко, О. Талановита композиторка — по всьому світу талановита 
[Текст] / О. Третяченко // Вільне життя.— 2010.—10 груд.—  С. 8. — (Наша 
гостя). 

Про нашу землячку, композиторку, диригентку, співачку Юлію Шпинду-Малик. 
 

Фарина, І. Копач криниць крокує крізь літа [Текст] : письменник 
і краєзнавець Гаврило Чернихівський з Кременця повертає минувшину / 
І. Фарина // Тернопільські оголошення. — 2010. — 1 груд. — Тернопільська 
газета. — С. 8. — (Життєві історії). 
 

Фарина, І. Художниця не поїхала до Америки, бо…збирала гриби 
[Текст] / І. Фарина // RIA плюс. — 2010. — 17 листоп. — С. 7 : фотогр. 

Про художницю з м. Почаєва Валентину Сімащук. 
 

Федишен, Б. У вишиванні — поклик і фантазія [Текст] / Б. Федишен // 
Свобода. — 2010. — 27 жовт. — С. 9 : фотогр. — (Дивовижний світ на 
полотні). 

Про майстриню-вишивальницю  з Кременця Марію Валігуру. 
 

Хрін, В. Забудьмо затишок і спокій  [Текст] / В. Хрін  // Свобода. — 
2010. — 10 груд. — С. 8. — (Щойно з друку). 

До свого сімдесятирічного ювілею Володимир Кіріндась подарував читачам нову 
збірку поезій «Вимір часу». Це четверта книга віршів у творчому доробку митця. 
 

Інше 
Бідзіля, Т. Фестиваль у Бережанському замку [Текст] / Т. Бідзіля // 

Свобода. — 2010. — 8 жовт. — С. 3 : фотогр.. — (Середньовіччя — 
на сучасних вулицях). 

 

Брухаль, І. Ігор Брухаль: «Симфонічний оркестр з цимбалами 
у Тернополі ще не звучав» [Текст] : [інтерв'ю з лауреатом міжнародних 
конкурсів, цимбалістом] / А. Брик // Свобода.— 2010. — 3 груд. — С. 8. — 
(Варіації на тему). 

 

Буде дитяча філармонія [Текст] // 20 хвилин. — 2010. — 22—
23 листоп. — С. 3. 

Першу в Україні сільську дитячу філармонію збираються збудувати у селі Чагарі на 
Гусятинщині. 
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Бурлаку, Н. «У слові я сам молодію» [Текст] / Н. Бурлаку // 20 хвилин. — 
2010. —  27—28 груд.— С. 2 : фотогр.  

Про святкування 60-річчя  заснування обласного літературного об’єднання. 
 

Валькевич, С. Смакуватимемо кутю і колядуватимемо [Текст] / 
В. Валькевич // Вільне життя.— 2010.— 17 груд.— С. 1. — (Фестивалем 
більше). 

Про нове етнографічно-культурне свято куті й лемківської коляди в урочищі «Бичова» 
на Монастирищині. 

 

Вдовиченко, Г. Кодекс честі українського барда [Текст] : а також 
авторські пісні та поезію можна почути цими днями на зустрічах 
з Олександром Смиком / Г. Вдовиченко // Високий замок. — 2010. — 10—
12 груд.— С. 6 : фотогр.  

 

Вдовиченко, Г. Територія вільних муз Олександра Смика [Текст] / 
Г. Вдовиченко ; фотогр. авт. та О. Прохорець // Високий замок. — 2010. — 
15—17 жовт. — С. 11 : фотогр. — (Мистецька садиба). 

Про приватний будинок творчості Олександра Смика «Потік Ірва» у м. Кременці. 
 

Віконська, І. «Мелодії дарую вам піснями» [Текст] / І. Віконська // 
Вільне життя. — 2010. — 17 груд. — С. 8. — (Репрезентації). 

Про святкову презентацію книги відомого тернопільського композитора Ярослава 
Злонкевича. 

 

Віконська, І. Співаки і танцюристи у білих халатах [Текст] / І. Віконська // 
Вільне життя. — 2010. — 22 груд. — С. 6. — (А що у вас?). 

Про те, як співають і танцюють у Чортківському медичному коледжі. 
 

Гадомська, Л. Вклоняємося тобі, Соломіє  [Текст] / Л. Гадомська // 
Тернопіль вечірній.  — 2010. — 17 листоп. — С. 1 : фотогр.  

Про урочисту церемонію вшанування пам’яті Соломії Крушельницької біля 
її пам’ятника. 

 

Гадомська, Л. Ярослава Садовська: «Таке враження, що тему задає якась 
таємнича сила» [Текст] : понад усе в житті пані Ярослава любить Різдвяні 
свята. Вони повертають її у таке далеке і водночас близьке дитинство / 
Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2010. —  29 груд. — С. 8 : фотогр. 

Про творчість Ярослави Садовської та авторські компакт-диски з піснями. 
 

Гнатюк, В. Трійця мерів вшанувала пам’ять Соломії Крушельницької 
[Текст] / В. Гнатюк // Місто. — 2010. — 24 листоп. — С. 3 : фотогр. 

Про увічнення пам’яті всесвітньо відомої співачки Соломії Крушельницької. 
 

Голояд, І. Олександр Вільчинський презентував новий роман [Текст] / 
І. Голояд // RIA плюс. — 2010. — 17 листоп. — С. 3.  

Тернопільський письменник О. Вільчинський презентував свій новий роман «Дерева на 
дахах» в арт-кафе «Коза». 

 

Городницька, О. Аж два  Гран-прі! [Текст] / Городницька // Свобода.— 
2010.— 10 груд.— С. 5: фотогр. — (Резонанс). 

Про представників Тернопільської області, які отримали нагороди на 
VI Всеукраїнському фестивалі мистецтв працівників медичних установ і студентів «Ліра 
Гіппократа». 
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Гоців, Т. У кожному вишитому хрестику — частинка Тернопілля 
[Текст] : два десятки різних технік вишивання та декілька видів мережок 
поєднали вишивальниці в унікальній карті Тернопільщини. На ній — усі 
17 районів / Т. Гоців // 20 хвилин.— 2010.— 13—14 груд.—  С. 6. 

 

Дерех В. «Базар або нереальні трафунки зліпили діти з пластиліну» 
[Текст] / В. Дерех // 20 хвилин. — 2010. — 8—9 листоп. —  С. 6 : фотогр.  

Пластиліновий мультфільм тривалістю більше шести хвилин зняли діти з Чорткова. 
 

Заморська, Л. На картинах вижити важко [Текст] / Л. Заморська // RIA 
плюс. — 2010. — 24 листоп. — С. 17 : фотогр. 

Тернопільські художники про свою творчість, відсутність державної підтримки та 
економічні обставини, що примушують їх шукати додатковий заробіток. 

 

Запрошують на свято у Бучачі [Текст]  // 20 хвилин. — 2010. — 15—
16 жовт. — С. 22. — (Середньовіччя — на сучасних вулицях). 

Про святкові заходи до 750-річчя м. Бучача. 
 

Захарчук, Д. Концерти, які викликають бажання жити [Текст] / 
Д. Захачук // Тернопіль вечірній. — 2010. — 27 жовт. — С. 14 : фотогр. 

У Тернополі презентували музичний проект «Відчинилося життя». 
 

Калачик, Ю. Новий рік…на приколі [Текст] : історії в «шубі» від 
тернопільських Дідів Морозів [Михайла Безпалька, Андрія Голди, 
Олександра Папуші, Гриця Драпака] / Ю. Калачик // Нова Тернопльська 
газета. — 2010. — 29 груд. — С. 5 : фотогр. 

 

Касіян, В. Соломія повинна об’єднувати [Текст] / В. Касіян // Вільне 
життя. — 2010. — 19 листоп. — С. 1. — (Пам’яті видатної землячки). 

Про організаторів, учасників та хід заходу, присвяченого вшануванню й увічненню 
імені Соломії Крушельницької. 
 

Кипибіда, З. У плині часу… [Текст ] / З. Кипибіда // Вільне життя. — 
2010. — 24 груд. — С. 6. — (Обласному літоб’єднанню — 60). 

Автор досліджує шлях Тернопільського обласного літературного об’єднання, що діє 
при обласній організації Національної спілки письменників України. До 60-річчя утворення 
обласного літературного об’єднання.  

 

Коломієць, А. Тернополянка має шанси стати найкращим співаком країни 
[Текст] / А. Коломієць // Номер один. — 2010. — 3 листоп. — С. 15 : фотогр. 

Про Ірину Борисюк, якій вдалося потрапити в 12-ку фіналістів одного 
з найпопулярніших талант-шоу країни «Х-фактор». 

 

Корзун, О. Оксана Корзун: «Мрії збуваються! Потрібні лише бажання 
і наполегливість» [Текст]: [інтерв’ю з талановитою співачкою] / розмовляла 
В. Скотяк // Свобода. — 2010. —  5 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Розмова 
за кавою). 

 

Коропецька, У. Гран-прі у кременчан [Текст] / У. Коропецька // Вільне 
життя. — 2010. — 3 груд. — С. 8. — (Знай наших). 

Переможцем VI Всеукраїнського фестивалю пісенного мистецтва студентів 
і працівників медичних установ України «Ліра Гіппократа» став дует викладачів 
Кременецького медичного училища ім. А. Річинського Наталії Островської та Лідії 
Мишанівської. 
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Коропецька, У. Дмитро Губ’як і до науки мастак [Текст] / У. Коропецька // 
Вільне життя.— 2010.— 22 груд.— С. 6. 

Про книгу «Грай, Кобзарю», присвячену 50-річчю заслуженої капели бандуристів 
«Кобзар» Струсівського будинку культури Теребовлянського району. 

 

Коропецька, У. За сходженням — сходження [Текст] // Вільне життя. — 
2010.— 24 груд. — С. 5. — (Передноворічна анкета). 

Відомі тернополяни Богдан Мельничук та Світлана Сорочинська діляться своїми 
думками про прикметні події року, що минає, а також планами на майбутнє.   

 

Коропецька, У. «Літературний Тернопіль», число 4 [Текст] / 
У. Коропецька // Вільне житя. — 2010. — 17 листоп. — С. 9. — (Щойно з друку). 

Огляд четвертого номера літературно-мистецького і громадсько-політичного журналу 
«Літературний Тернопіль». 

 

Красновська, О. Мультик про життя Чорткова [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2010. — 11—18 листоп. — Тернопільські новини. — С. 22. 

Пластиліновий мультфільм «Базар, або нереальні трафунки» — про чупакабру, ринок 
та життя Чорткова — зняли діти із місцевого фотогуртка. 

 

Левицька, Л. Карту шили цілий рік! [Текст] / Л. Левицька  //Голос 
України.— 2010. — 23 груд. — С. 20 : фотогр. 
Унікальну карту Тернопільщини створили голкою та нитками гуртківці Центру творчості 
дітей та юнацтва м. Тернополя.  

 

Лівінський, О. Творча еліта краю зібралась у ВПУ-4 [Текст] / 
О. Лівінській // Тернопіль вечірній. — 2010. — 24 листоп. — С. 8 : фотогр. 

У Тернопільському ВПУ-4 відбулися заходи, приурочені до чергової річниці від дня 
народження видатного скульптора і громадського діяча Михайла Паращука. 

 

Літератори відсвяткували своє 60-річчя [Текст] // Тернопіль вечірній. — 
2010. — 29 груд. — С. 16 : фотогр. 

 

Мамчур, М. У Тернополі буде свій Монмартр [Текст] / М. Мамчур // 
Тернопіль вечірній.— 2010. — 29 груд. — С. 13 : фотогр. 

У Терноплі стартувала акція «Художники без майстерень». 
 

Мичко, С. Вишивана географія [Текст] : у Тернополі з’явилася оригінальна 
карта області / С. Мичко // Україна молода. — 2010. —  15 груд. — С. 7 : 
фотогр. — (Знай наших). 

Гуртківці тернопільського Центру творчості дітей та юнацтва вишили на полотні карту 
області, де територія кожного з районів відтворена автентичною манерою, характерною саме 
для цієї місцевості. 

 

Новосядлий, Б. «Оплески» привезли із Яремча [Текст] / Б. Новосядлий // 
Свобода. — 2010. — 12 листоп. — С. 3 : фотогр. — (Мистецька гордість 
«Тернопільгазу»). 

Про участь колективу «Тернопільгазу» у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 
самодіяльних художніх колективів працівників газових господарств України. 

 

Ноженко, І. Розбив на сцені гітару і колонки [Текст] / І. Ноженко // 
20 хвилин. — 2010. — 20—21 жовт. — [С. 5] : фотогр.  

Едуард Романюта вийшов у фінал національного відбору учасників «Євробачення — 
2011». 
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Ноженко, І. У «Козі» — найкраще документальне кіно [Текст] / 
І. Ноженко // 20 хвилин. — 2010. — 12—13 листоп. — С. 22 : фотогр. 

Стрічки-переможці фестивалю документального кіно Docudays.ua  безкоштовно 
показуватимуть в арт-барі «Коза». 

 

Перун, В. Одягнувсь Тернопіль у вишиті костюми [Текст] / В. Перун // 
Вільне життя. — 2010. — 12 листоп. — С. 2 : фотогр. — (Креатив). 

Про всеукраїнську акцію «Вишита Україна» в Тернополі. 
 

Сагаль, О. Голка, нитки і терпіння — вийшла карта Тернопілля! [Текст] / 
О. Сагаль  //Нова  Тернопільська газета.— 2010. —  8—14 груд. — С. 3 : 
фотогр. 

Юні умільці гуртків «Дивосвіт» (керівник — Наталя Пархомчук) та «Чарівна голка» 
(керівник — народний майстер Анастасія Пархомчук) тернопільського Центру  творчості 
дітей та юнацтва вишили карту Тернопільської області. 

 

«Софіївські зорі» засвітились студентам [Текст]  // Свобода.— 2010.— 
10 груд.— С. 5. — (Фестивалі). 

З-поміж більше ста колективів-учасників IX Всеукраїнського фестивалю художньої 
творчості «Софіївські зорі», що відбувся в Умані, два кращих творчих колективи палацу 
студентів Борщівського агротехнічного коледжу відзначено найвищою нагородою — 
дипломом Гран-прі.  

 

Співочі медики [Текст] // Свобода. — 2010. — 3 груд. — С. 14. — (Знай 
наших).  

Викладачі Кременецького медучилища ім. А. Річинського Наталія Островська та Лідія 
Мишанівська стали переможцями VI Всеукраїнського фестивалю пісенного мистецтва «Ліра 
Гіппократа». 

 

Фарина, І.Шумчанин повернувся з міжнародного форуму [Текст] / 
І. Фарина // Тернопільські оголошення. — 2010. — 1 груд. — Тернопільська 
газета. — С. 7.  

Сергій Синюк був єдиним представником українських літераторів на міжнародному 
форумі «Поети без кордонів». 

 

Федорців, Н. Карту вбрали у вишиванку  [Текст] / Н. Федорців // 
Експрес. — 2010. — 9 — 16 груд. — Тернопільські новини. — С. 23 : 
фотогр. — (Знай наших). 

 

Федорців, Н. Карту  Тернопільщини «вбрали» у вишиванку  [Текст] : 
орнаменти півночі й півдня області суттєво відрізняються / Н. Федорців  // 
Місто. — 2010. — 8 груд.— С. 6 : фотогр. 

Унікальну карту Тернопільщини, де кожен із сімнадцяти районів вишитий характерним 
для нього орнаментом, виготовили  у  Центрі творчості дітей та юнацтва. 

 

Федорців, Н. Леся Філінська: «Він встиг зробити все, що мав» [Текст] : 
третього січня виповниться 40 днів, як не стало Ярослава Павуляка / 
Н. Федорців // Місто— 2010. — 29 груд. — С. 8 : фотогр. 

Про життя і творчість  Ярослава Павуляка.  
 

Федорців, Н. Романюта розгромив сцену «Євробачення» [Текст] / 
Н. Федорців // Місто. — 2010. — 20 жовт. — С. 24 : фотогр.  

Тернопільський співак Едуард Романюта став одним із претендентів на участь 
в «Євробаченні — 2011» у Берліні. 
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Хома, О. «Базар, або нереальні трафунки»: знято в Чорткові [Текст] / 
О. Хома // Свобода. — 2010. — 12 листоп. —  С. 8 : фотогр. — (Знай наших).  

Діти з фотогуртка «Первоцвіт» при станції юних техніків у м. Чорткові створили 
пластиліновий мультфільм. 

 

Читайло, О. Мультик про базар і чупакабру [Текст] / О. Читайло // 
Високий замок. — 2010. — 11—17 листоп. —  С. 2 : фотогр. — (Народна 
творчість). 

Школярі м. Чорткова — учасники фотогуртка «Первоцвіт» при студії юних техніків 
зняли «пластиліновий мультик «Базар, або нереальні трафунки»». 

 

Шевчук, М. «Ікона — міра глибини душі…» [Текст] : художник із 
Теребовлі Микола Шевчук уже багато років розписує та відновлює храми. 
Митець вважає, що ікону потрібно писати так, аби під час роботи душа 
співала : [інтерв’ю з художником М. Шевчуком] / розмовляла Л. Заморська // 
RIA плюс. — 2010. — 10 листоп. — С. 18. 

 

Якель, Р. Місто, овіяне славою Пінзеля  [Текст] / Р. Якель // Дзеркало 
тижня. — 2010. — 9 жовт. — С. 16 : фотогр.  

Про історію древнього Бучача, архітектурні пам’ятки та розвиток туристичного 
господарства міста. 
 

Підготувала О. Я. Проців  
Комп’ютерний дизайн і верстка К. В. Варенюк 
Редактор Г. С. Моліцька 


