
Управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Відділ інформації 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КУЛЬТУРА ТЕРНОПІЛЬЩИНИ  
(СТОРІНКАМИ ПЕРІОДИКИ) 

І КВАРТАЛ 2011 р. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тернопіль — 2011 
 
 
 



 2 

Загальні питання культури 
 

Сагаль, О. Олександр Смик — новий «культурний» начальник [Текст] / 
О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 12—18 січ. — С. 8 : 
фотогр.  

Відомого громадського діяча, композитора, поета Олександра Смика призначили 
начальником міського управління культури.  

*** 

Чайківська, Я. Свято тих, хто творить свято [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. / — 2011. — 30 берез. — С. 6. — (День культури). 

З нагоди Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва відзначені кращі 
працівники галузі, в т. ч. працівники бібліотек.  

*** 

Богданюк, Т. 15 кращих складають екзамен [Текст] / Т. Богданюк // 
Свобода. — 2011. — 18 берез. — С. 2. — (Від комітету з присудження 
обласних премій). 

Перелік кандидатур на присудження обласних премій у галузі культури, які допущені 
до другого туру конкурсу.  
 

Яремин, Я. У галузі культури визначено номінантів і збільшено розмір 
премій [Текст] / Я. Яремин // Місто. — 2011. — 6 берез. — С. 2. 

*** 

Ліберний, О. Нові лауреати премії імені братів Богдана та Левка Лепких 
[Текст] / О. Ліберний ; фотогр. І. Пшоняка // Свобода. — 2011. — 28 січ. — 
С. 5 : фотогр. — (Урочини). 

 

Лівінський, О. Сучасні світочі української духовності та культури 
[Текст] / О. Лівінський ; фотогр. І. Пшоняка  // Тернопіль вечірній.— 2011. — 
26 січ. — С. 8—9 : фотогр. 

Про нагородження лауреатів Всеукраїнської премії імені братів Богдана та Левка 
Лепких.  

 

Нові лауреати премії імені братів Лепких [Текст] // Голос України. — 
2011. — 27 січ. — С. 6. 

У Тернополі відбулося вручення Всеукраїнської премії імені братів Богдана та Левка 
Лепких за 2010 рік.  

 

Ониськів, М. З лепківської сотні [Текст]  // М. Ониськів; фотогр. 
І. Пшоняка // Літературна Україна. — 2011. — 3 лют. — С. 2 : фотогр. 

В арт-галереї Тернопільської обласної організації НСПУ відбулися урочистості з 
нагоди вручення Всеукраїнської літературно-мистецької  та громадсько-політичної  премії 
імені братів Богдана та Левка Лепких. 

 
Ониськів, М. Четверо із лепківської сотні [Текст] / М. Ониськів ; фотогр. 

І. Пшоняка // Вільне життя. —. 2011. — 26 січ. — С. 6 : фотогр. — (Приємно 
привітати). 

Про лауреатів премії імені братів Богдана та Левка Лепких 2010 року.  
 

Сагаль, О. Відзнаки до Дня Злуки [Текст] : нагородили лауреатів премії 
імені Братів Лепких / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 
26 січ. — 1 лют. — С. 7 : фотогр.  
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*** 

Дікальчук, Б. «Людина року — 2010» : вшанували переможців [Текст] / 
Б. Дікальчук ; фотогр. В. Бурми // Вільне життя. — 2011. — 18 лют. — С. 7 : 
фотогр. — (Фоторепортаж).  

Пошанування лауреатів десятого, ювілейного конкурсу «Людина року». Серед 
нагороджених є працівники  культури. 

 

Пласконіс, В. Лауреати конкурсу «Людина року — 2010» [Текст] / 
В. Пласконіс // Вільне життя. — 2011. — 12 січ.— С. 2.  

Серед переможців конкурсу є працівники культури.  
 

Подкович, М. «Ціную кожен прожитий день» [Текст] : [ інтерв'ю із 
заслуженим працівником культури України, «Людиною року — 2010», 
головою благодійного фонду «Соломія», заступником директора 
Тернопільського обласного державного музичного училища Мартою 
Подкович] / З. Кушнірук // Свобода. — 2011. — 23 лют. — С. 3 : фотогр. 

 

*** 

Семеняк, В. «Літературний Тернопіль» відзначив найкращих [Текст] / 
В. Семеняк // Місто. — 2011. — 5 січ. — С. 16. 

Про відзначення кращих авторів журналу «Літературний Тернопіль» за 2010 рік.  
 

Бібліотечна справа 
Бібліотеки області отримають книгу Богдана Теленька «Галицька 

рапсодія» [Текст] // Свобода. — 2011. — 9 берез. — С. 4 : фотогр. 
Депутат Хмельницької обласної ради Ігор Сабій та письменник, літературознавець, 

громадський діяч Богдан Теленько під час зустрічі з головою Тернопільської обласної ради 
Олексієм Кайдою вручили очільнику облради 150 книг «Галицька рапсодія» для бібліотек 
нашого краю.  

 

Левицька, Л. Донцов — бібліотекам [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2011. — 2 лют. — С. 8.  

Кожна третя бібліотека Тернопільщини отримає книгу Дмитра Донцова «Хрестом і 
мечем». Про це подбав голова облради Олексій Кайда.  

 

Мала, С. Збирають книжки для сиріт [Текст] / С. Мала // 20 хвилин. — 
2011. — 30—31 берез. — С. 2 : фотогр.  

Про благодійну акцію «Подаруй дитині книжку» під патронатом голови Тернопільської 
обласної ради Олексія Кайди.  

 

700 шкіл і 200 бібліотек Тернопільщини отримають книги історика 
Ігоря Гирича [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 23 лют. — 
1 берез. — С. 7.   

У рамках «Зарваницької ініціативи» книги Ігоря Гирича будуть безкоштовно передані 
до бібліотек нашої області.  

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
Балик, О. Бібліотеки області отримають збірку есеїв Дмитра Донцова 

«Хрестом і мечем» [Текст] / О. Балик // Свобода. — 2011. — 26 січ. — С. 2 : 
фотогр. — (Презентація книги).  

Про презентацію книги в Тернопільській ОУНБ.  
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Білик, О. Відображення методичної діяльності публічних бібліотек в 
українському сегменті Інтернету [Текст]  / О. Білик // Бібліотечна планета. — 
2010. — №4. — С.12. — 16. — (Сторінка методиста). 

Аналіз методичних сторінок сайтів регіональних бібліотек. Є дані по Тернопільській 
ОУНБ.  
 

Бурлаку, Н. Із бібліотеки книги носять додому [Текст] : волонтери 
громадських організацій розносять літературу літнім людям / Н. Бурлаку // 
20 хвилин. — 2011. — 31 січ.— 1 лют. — С. 2.  

Про послугу Тернопільської ОУНБ розповідає головний бібліотекар відділу абонементу 
Людмила Герман.  

 

Гривас, С. Роздадуть 300 книг «Хрестом і мечем» [Текст] / С. Гривас // 
20 хвилин.— 2011. — 24 — 25 січ.— С. 2. 

Голова облради, який зініціював перевидання книги Дмитра Донцова «Хрестом і 
мечем», вручив 300 примірників  цієї книги бібліотекам області. Презентація відбулась у 
Тернопільській ОУНБ. 

 

Дерех, В. На річницю Покальчука читали його тексти [Текст] / В. Дерех // 
20 хвилин. — 2011. — 18 лют. — С. 6 : фотогр. — (Новини). 
Вечір пам’яті Юрія Покальчука відбувся 15 лютого ву  Тернопільській ОУНБ.  

 

Друневич, М. «Не думав, що маю долю гіршу, ніж інші, знав, що були 
страшніші долі…» [Текст] : [про виставку під такою назвою у відділі 
краєзнавчої літератури та бібліотрафії Тернопільської ОУНБ] / М. Друневич // 
Вільне життя. — 2011. — 25 берез. — С. 5.  
 

Друневич, М. У світ краєзнавчої книги [Текст] / М. Друневич // Вільне 
життя.— 2011. — 4 лют.— С. 8. — (Запросини).    

Про поповнення фонду  відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської 
ОУНБ унікальними виданнями.  

 

Заморська, Л. Слухачі стали читцями поезії [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2011. — 30—31 берез. — С. 4. 

Поетичні читання «Поезія молодих» за участю трьох тернопільських поеток — Наталії 
Лазуки, Зоряни Биндас та Олесі Гудими відбулися нещодавно в Тернопільській ОУНБ з 
нагоди Всесвітнього дня поезії. 

 

Золотнюк, А. Донцова — у бібліотеки [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя.— 2011. — 28 січ. — С. 5. — (Об’єднані літературою). 

Голова обласної ради Олексій Кайда передав у бібліотеки краю нове видання книги 
Д. Донцова «Хрестом і мечем». Ця акція відбулася в Тернопільській ОУНБ. 

 

Золотнюк, А. Що люблять жінки? [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 
2011. — 11 берез. — С. 6. — (Читаймо). 

Про читацькі уподобання користувачів-жінок розповідає завідувачка відділу міського 
абонементу Тернопільської ОУНБ Тетяна Ковалькова.  

 

Ісевич, Л. Він знав 11 мов, називав себе Казановою і ніколи не знімав 
чорні окуляри [Текст] / Л. Ісевич // Свобода. — 2011. — 18 лют. — С. 18. — 
(Вечір пам’яті). 

Про літературний вечір під назвою «Код Юрія Покальчука» в Тернопільській ОУНБ.  
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«Книги для мене — це просто життя» [Текст] / фотогр. із архіву ОУНБ // 
Свобода. — 2011. — 23 лют. — С. 7 : фотогр. — (Замість квітки на свіжу 
могилу). 

Пам’яті вірного друга бібліотеки, її багаторічного читача, талановитого журналіста 
Володимира Сушкевича.  

 

Книги привезуть додому [Текст] // 20 хвилин. — 2010. — 5—6 січ. — 
С. 1.  

Про безкоштовну послугу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки 
для інвалідів та людей похилого віку.  
 

Колевінська, Т. Поетеса зламу століть [Текст] / Т. Колевінська // Вільне 
життя. — 2011. — 4 берез. — С. 6. 

Літературний вечір «Любов — одна, її обличчя — різні», присвячений 140-річчю від 
дня народження Лесі Українки, відбувся в Тернопільській ОУНБ.  
 

Огородник, Н. Провідник української національної ідеї [Текст] / 
Н. Огородник // Тернопіль вечірній. — 2011. — 26 січ. — С. 2 : фотогр.  

У Тернопільській ОУНБ  відбулася презентація книги Д. Донцова «Хрестом і мечем». 
300 примірників книги передано бібліотекам області. 
 

Ониськів, М. Січневі наші ювіляри [Текст] / М. Ониськів // Вільне 
життя. — 2011. — 12 січ. — С. 12.  

Згадується про 20-річчя з дня заснування відділу краєзнавчої літератури та бібліографії 
Тернопільської ОУНБ. 
 

Романенко, Л. Код Юрія Покальчука [Текст] / Л. Романенко // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 16—22 лют. — С. 7. — (Вечір пам’яті). 

Про літературний вечір «Код Юрія Покальчука» в Тернопільській ОУНБ.  
 

Романенко, Л. «Українці поділяються на лицарів і свинопасів» [Текст] / 
Л. Романенко // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 26 січ. —1 лют. — 
С. 2 : фотогр. 

Про передачу 300 примірників книги Дмитра Донцова «Хрестом і мечем» у 
Тернопільській ОУНБ. 
 

Слободян, О. А ви розмовляєте англійською? [Текст]  / О. Слободян // 
Вільне життя. — 2011. — 23 берез. — С. 5. — (Запрошуємо).  

Тернопільська ОУНБ запрошує усіх, хто хоче попрактикуватися в англійській, на 
зустрічі із волонтером Корпусу миру США в Україні Амандою Нортон. 
 

Федишен, Б. Велика результативна праця — основа успіху в галузі 
культури [Текст] / Б. Федишен; фотогр. А. Ольшанської // Діалог. — 2011. — 
25  лют. — С. 5. — (Підбиваючи підсумки). 

Про підсумкову нараду працівників галузі культури Кременецького району. Проблеми 
бібліотечної справи в області й у Кременецькому районі, завдання працівників закладів 
культури згідно із Законом України «Про культуру» висвітлив директор  Тернопільської 
ОУНБ В. І. Вітенко.  
 

«Хрестом і мечем» Дмитра Донцова — одного з ідеологів українського 
націоналізму — отримали бібліотеки області [Текст] // Рада. — 2011. — № 1. — 
С. 12. — (В обласній раді). 

УВ Тернопільській ОУНБ відбулася передача книг Дмитра Донцова «Хрестом і мечем» 
бібліоткам області.  
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Чайківська, Я. Три поетеси — три світи [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2011. — 30 берез. — С. 12 : фотогр. 

З нагоди Всесвітнього дня поезії Тернопільська ОУНБ організувала зустріч із трьома 
молодими тернопільськими поетесами — Наталкою Лазукою, Олесею Гудимою та 
Зоряною Биндас. 
 

Що останнім часом схвилювало вас найбільше? [Текст] // RIA плюс. — 
2011. — 2 лют. — С. 2 : фотогр. 

Директора Тернопільської ОУНБ Василя Вітенка найбільше хвилює відсутність коштів 
на реалізацію обласної програми поповнення бібліотечних фондів. 
 

Юркевич, М. Німецької навчатимуть безплатно [Текст] / М. Юркевич // 
Експрес. — 2011. — 10—17 лют. — С. 19.  

Безплатні курси німецької мови проводять у Тернопільській ОУНБ. Поглибити свої 
знання запрошують усіх охочих.  
 

Будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
Баца, В. Про те, як живемо і як житимемо [Текст] / В. Баца // Вільне 

життя. — 2011. — 25 лют. — С. 2. — (Прес-конференція).   
На зустрічі з журналістами голова ОДА Валентин Хоптян прокоментував ситуацію 

щодо добудови Тернопільської ОУНБ.  
 

Брик, А. Олексій Кайда розповів журналістам про свій візит до США 
[Текст] / А. Брик // Свобода. — 2011. — 30 берез. — С. 2 : фотогр. — (Десять 
днів за океаном). 

Досвід бібліотек США буде впроваджений, коли добудують нове приміщення 
Тернопільської ОУНБ.  

 

Гнатюк, В. Цимбалюку не дають забути про Тернопіль [Текст] / 
В. Гнатюк // Місто. — 2011. — 2 берез. — С. 3. 

Колишній голова ОДА Михайло Цимбалюк заявив, що нове керівництво 
Тернопільської ОДА завершить добудову бібліотеки.  

 

Новак, Н. Спочатку — аквапарк, потім — бібліотека [Текст] / Н. Новак // 
20 хвилин. — 2011. — 2 берез.  — С. 3. 

Про перспективи регіону, найближчі плани влади, серед яких добудова нового 
приміщення Тернопільської ОУНБ, розповів голова Тернопільської облдержадміністрації 
В. Хоптян.  

 

Новосядлий, Б. Попереду —  великі плани і напружена робота [Текст] / 
Б. Новосядлий  // Свобода. — 2011. — 23  лют. — С. 2. — (Українська влада: 
здобутки і перспективи). 

На черговій прес-конференції голова ОДА Валентин Хоптян висловив своє бачення 
добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Бобрівець, М. Актуальність книги можна дослідити? [Текст] : 

[провідний бібліотекар Тернопільської ОБМ Л. Грищук взяла участь у ток-
шоу «Книжка чи комп'ютер? Ваш вибір...», що відбулося в ЗОШ № 29] // 
Вільне життя. — 2011. — 30 берез. — С. 7.  
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Віконська, І. Він знає «Кобзар напам’ять» [Текст] : [на відзначення 
Шевченківських днів у Тернопільській ОБМ відбулася зустріч із 
декламатором В. Панчаком] // Вільне життя. — 2011. — 11 берез. — С. 1.  

 

Гривас, С. Назву збірці дав випадок сорокарічної давнини [Текст] / 
С. Гривас // 20 хвилин. — 2011. — 21—22 берез. — С. 4 : фотогр. 

В обласній бібліотеці для молоді відбулася презентація нової книги Б. Мельничука 
«Зек, вождь і Гарсіа Лорка».  

 

Гривас, С. У Тернополі вже діє  тренінговий центр для бібліотекарів 
області [Текст] / С. Гривас // 20 хвилин. — 2011. — 31 січ. — С. 6 : фотогр.  

Навчально-тренінговий центр відкрили 25 січня в обласній бібліотеці для молоді, де 
будуть навчати основ веб-технологій бібліотечних працівників області. 
 

Дерех, В. По книжки тернополяни тепер підуть навіть у кафе та піцерії 
[Текст] : [про всесвітній рух bookcrossing та «Полицю вільного книгообміну» 
в Тернопільській ОБМ] // 20 хвилин. — 2011. — 28 січ. — С. 6.  
 

Золотнюк, А. Інтернет відкриють для всіх [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя.— 2011. — 28 січ. — С. 3. — (Є можливості). 

Тренінговий центр у рамках проекту «Веб 2.0 на вашу користь» відкрили в обласній 
бібліотеці для молоді. 
 

Золотнюк, А. Стажування в Америці [Текст] : [про Програму 
педагогічної майстерності та досягнень для вчителів шкіл Євразії та 
Південної Азії (TEA). Реєстр. учасників проводиться в інформ. центрі «Вікно 
в Америку» Тернопільської ОБМ] // Вільне життя. — 2011. — 28 січ. — С. 7.  
 

Книгозбірня для молоді виграла грант [Текст] : [у рамках проекту «Веб 
2.0 на вашу користь» у Тернопільській ОБМ відкрито тренінговий центр] // 
Свобода. — 2011. — 28 січ. — С.2.  
 

Коляда, А. Чарівність пейзажу Архипа Куїнджі [Текст] : у Тернопільській 
обласній бібліотеці для молоді відбувся літературно-мистецький вечір «Архип 
Куїнджі — геніальний художник пейзажного живопису» / А. Коляда // 
Свобода. — 2011. — 11 лют. — С. 8. — (Майстер світла).  
 

Красновська, О. Комп’ютери для бібліотеки [Текст] / О. Красновська // 
Експрес.— 2011. — 3 — 10 лют. — Тернопільські новини. — С.19.     

Про Тернопільську обласну бібліотеку для молоді, яка стала переможцем 
Всеукраїнського конкурсу «Веб 2.0 на вашу користь».  
 

Мала, С. Кременецькі малюнки Тараса Шевченка не збереглися [Текст] : 
[у Тернопільській ОБМ відбувся літ.-мистец. вечір «Тарас Шевченко і 
Тернопільщина»] / С. Мала // 20 хвилин. — 2011. — 7—8 берез. — С. 6.  
 

Маньовська, В. Сміх усьому голова [Текст] : [працівники Тернопільської 
ОБМ відвідали музично-гумористичне дійство «Від сміху люди хай здорові 
будуть» В. Горошка в клубі «Дозвілля» при навч.-вироб. підприємстві 
УТОСу] // Вільне життя. — 2011. — 11 берез. — С. 8.  
 

Ноженко, І. Буде вечірка експрес-побачень [Текст] : [у Тернопільській 
ОБМ] / І. Ноженко // 20 хвилин. — 2011. — 28 січ. — С. 22.  
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Побачення за п’ять хвилин [Текст] : [анонс вечірки експрес-побачень 
(speed dating) у Тернопільській ОБМ] // Свобода. — 2011. — 11 лют. — С. 1.  
 

Правдива, Д. В обороні українства [Текст] : [серед заходів — зустріч із 
Дарією Чубатою в Тернопільській ОБМ] / Д. Правдива. — Вільне життя. — 
2011. — 14 січ. — С. 6. — (Світ духовності). 
 

Смільська, О. Закохатися за п’ять хвилин [Текст] : [анонс вечірки 
експрес-побачень, організований в Тернопільській ОБМ ] / О. Смільська // 
Нова Тернопільська газета. — 2011. — 2—8 лют. — С. 7.  
 

Тракало, О. У вінок пам’яті Мирослави Хмурич [Текст] / О. Тракало // 
Вільне життя. — 2011. — 25 берез. — С. 6 : фотогр. 

Про бувшого директора Тернопільської обласної бібліотекм для молоді Мирославу 
Хмурич.  
 

У бібліотеці відкрили тренінговий центр [Текст] // RIA плюс. — 2011. —
2 лют. — С. 8 : фотогр. 

Про відкриття тренінгового центру в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. 
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Федчина, Л. У серці мала те, що не вмирає [Текст] / Л. Федчина  // 

Вільне життя. — 2011. — 4 берез. — С. 6 : фотогр. 
В обласній бібліотеці для дітей відбувся літературно-музичний вечір «Чарівний світ 

поезії Лесі Українки». 
 

Шеховцова, Т. Дітям потрібні книги. Але де їх взяти? [Текст] / 
Т. Шеховцова // Вільне життя. — 2011. — 18 берез.  — С. 5. — (Є проблема).   

Про те, як обласна бібліотека для дітей використовує різні джерела для поповнення 
фондів, а також щиро дякує всім доброчинцям за подаровані видання.  
 

Інші бібліотеки області 
Баран, У. Радість, яка хвилює й бентежить серця [Текст] / У. Баран // 

Свобода. — 2011. — 18 лют. — С. 1. — (Не пропустіть).  
У літературно-мистецькій вітальні «Червона калина» Тернопільської центральної міської бібліотеки відбулась зустріч із 
художником Григорієм Морозом.  

 

Бібліотеки отримають комп’ютери [Текст] // Ексрес. — 2011. — 10—
17 берез. — Тернопільські новини. — С. 19. — (Коротко). 

У конкурсі, який проводили у рамках програми «Бібліоміст», бібліотеки-переможці 
Тернопільщини одержать комп’ютерне устаткування та мережеве обладнання.  

 

Віконська, І. Світ її таланту [Текст] / І. Віконська // Вільне життя. — 
2011. — 4 берез. — С. 6. — (Відзначаючи ювілей).   

У літературно-мистецькій вітальні «Світ таланту Лесі Українки» Тернопільської міської 
бібліотеки № 5 для дорослих  відбувся захід до 140-річчя від дня народження Лесі Українки.  

 

Денисюк, Н. Бібліотеки — громаді міста [Текст] / Н. Денисюк  // 
Свобода. — 2011. — 2  берез. — С. 9 : фотогр. — (Зверніть увагу!). 

Про роботу  Тернопільської міської ЦБС.  
 

Денисюк, Н. Ви потрібні бібліотеці, а вона потрібна вам! [Текст] : 
[інтерв’ю з директором Тернопільської МЦБС Н. Денисюк] / спілкувалася 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2011. — 16 лют. — С. 7 : фотогр. 
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Дерех, В. Студенти коледжу слухали вірші про Крути [Текст] / В. Дерех // 
20 хвилин. — 2011. — 31 січ.—1 лют. — С. 5. 

Літературна композиція-реквієм «Крути як відновлення українства» відбулась у міській 
бібліотеці № 2 для дорослих. 

 

Дискурський, В. Вірші та пісні — вам, герої! [Текст] / В. Дискурський .// 
Вільне життя. — 2011. — 4 лют. — С. 1.  

У Центральній бібліотеці Монастириська відбувся захід, приурочений до Дня пам’яті 
героїв Крут.   

 

Захарчук, Д. Урок права для школярів [Текст] / Д. Захарчук // Тернопіль 
вечірній. — 2011. — 16 лют. — С. 3.  

У міській бібліотеці № 7 для дорослих відбувся урок правової освіти для школярів.  
 

Золотнюк, А. Змагалися читачі [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 
2011. — 18 берез. — С. 1. — (Що? Де? Коли?). 

Про учасників міського конкурсу «Найкращий читач України» та його переможців.  
 

Качалуба, Т. Про Шевченка для найменших [Текст] / Т. Качалуба // 
Свобода. — 2011. — 9 берез. — С. 10 : фотогр. — (Фотофакт). 

У Тернопільській міській бібліотеці № 3 для дітей відбувся літературно-народознавчий 
ранок «Іде у світ Шевченкове слово».  
 

Колос, М. «Я піду за тим світлом ясним…» [Текст] / М. Колос // 
Свобода. — 2011. — 4 берез. — С. 5 : фотогр. — (У вінок пам’яті). 

Таку назву мав літературно-мистецький вечір, присвячений 140-й річниці від дня 
народження Лесі Українки, який відбувся  у бібліотеці №4 для дорослих.  

 
 

Компанієць, Г.  Закотився «Колобок» у бібліотеку [Текст] / 
Г. Компанієць // Вільне життя. — 2011. — 2 берез.  — С. 7 : фотогр.   

У Тернопільській міській бібліотеці № 2 для дітей відбулася музична вистава-
імпровізація «Колобок» за текстами дитячої поетеси Марти Чопик.  

 

Любарська, Л. Ліричні спалахи душі [Текст] / Л. Любарська // Вільне 
життя. — 2011. — 18 берез.  — С. 6. — (Творчі зустрічі). 

У Борщівській центральній бібліотеці відбулася творча зустріч із поетом Ростиславом 
Красовським, присвячена виходу його нової збірки «Відлуння почуттів».  

 

Новосядлий, Б. Бібліотеки збагатились книгами польських авторів 
[Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2011. — 4 лют. — С. 1. — (Новини 
файного міста). 

Одинадцять бібліотек Тернополя отримали книги польських авторів, перекладених на 
українську мову. 

 

Ноженко, І. У Тернополі обрали кращого читача серед школярів [Текст] / 
І. Ноженко // 20 хвилин. — 2011. — 14—15 берез. — С. 2 : фотогр. 

Про переможців другого етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого читання 
«Найкращий читач України — 2011» у Центральній дитячій бібліотеці м. Тернополя.  

 

Огородник, Н. Прозвучали твори Василя Барвінського [Текст] / 
Н. Огородник // Тернопіль вечірній. — 2011. — 30 берез. — С. 7. 

Про творчу співпрацю Тернопільської музичної школи № 1 й міської бібліотеки № 2 
для дітей та спільно проведене літературно-музичне свято, присвячене українському 
композитору , піаністу Василю Барвінському. 
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Огородник, Н. «Таїна» Різдвяної ночі [Текст] / Н. Огородник // 
Тернопіль вечірній. —2011. — 26 січ. — С. 2 : фотогр. 

У Центральній дитячій бібліотеці м. Тернополя провели різдвяні святкування.  
 

Огородник, Н. У бібліотеці №7 розповідали про День Злуки [Текст] / 
Н. Огородник // Тернопіль вечірній. — 2011. — 2 лют. — С. 4. 

 

Ониськів, М. «Живий у слові поміж нас» [Текст] / М. Ониськів // Вільне 
життя. — 2011. — 30 берез. — С. 6. 

У бібліотечній вітальні Заліщицької центральної бібліотеки відбувся літературно-
мистецький вечір, присвячений 80-річчю від дня народження Петра Ковальчука — 
письменника, громадського діяча,  колишнього власкора «Вільного життя». 

 

Палагнюк, М. Кому потрібні бібліотеки [Текст] / М. Палагнюк // Вільне 
життя. — 2011. — 11 берез. — С. 6. — (Є проблема). 

Про роботу Заліщицької центральної бібліотеки розповідають її працівники Ліля Вонс і 
Галина Баліцька.  

 

У бібліотеці — йога [Текст] // 20 хвилин. — 2011. — 11—12 лют. — С. 6. 
Про зустріч читачів бібліотеки із тренером йоги в міській бібліотеці № 2 для дорослих.  

 

Чайківська, Я. Бібліотекарі —  за правову освіту молоді [Текст] / 
Я. Чайківська  // Тернопіль вечірній. — 2011. — 9 лют. — С. 6.  

Про роботу бібліотеки № 4 для дітей з питань правознавства.  
 

Чайківська, Я. Визначили кращих читачів [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2011. — 16 берез. — С. 12 : фотогр. 

У Тернопільській центральній дитячій бібліотеці відбувся другий етап Всеукраїнського 
конкурсу «Найкращий читач України — 2010». Чотирнадцять переможців відбіркового туру 
прийшли поділитися враженнями від прочитаних книг.  

 

Чайківська, Я. Дітям розповіли про війну [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2011. —16 лют. — С. 8 : фотогр. 

Про зустріч учнів та вчителів із головою обласної Спілки ветеранів Афганістану 
Віктором Міськом у бібліотеці № 4 для дітей. 

 

Чайківська, Я. Показали музичну казку [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2011. —16 лют. — С. 8. 

У Тернопільській бібліотеці № 2 для дітей підготували й показали музичну казку 
«Колобок». 

 

Музейна справа 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

Бурма, В. Мисливець за замками [Текст] / В. Бурма // Вільне життя. — 
2011. — 12 січ. — С. 5 : фотогр. — (Гість сторінки). 

Про персональну виставку фотомайстра Василя Бурми «За мурами стародавніх 
твердинь» у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. До 75-річчя від дня 
народження.  

 

«Вістки з Тернопільщини» [Текст]  // Свобода. — 2011. — 23 лют. — 
С. 5. — (Презентації ).  

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація 50-го тому 
«Літопису УПА». 
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Демкович, Ю. Дає друге життя картинам  [Текст ] : художник-реставратор 
Юлія Демкович не лише відновлює пошкоджені часом твори мистецтва, в й 
сама пише ікони. Вона стажувалася у Львівському національному музеї, палаці 
Вілянув, що у Варшаві. Також дівчина відновлювала стінопис у кількох старих 
церквах України : [інтерв’ю з художником-реставратором  Тернопільського 
обласного художнього музею] / розмовляла Л. Заморська  // 20 хвилин. — 
2011. — 4—5 лют. — С. 15 : фотогр.  

 

Дерех, В. Презентували збірку про простих людей [Текст] / В. Дерех // 
20 хвилин. — 2011. — 14—15 лют. — С. 5 : фотогр. 

Книгу нарисів «Снилося жито хлопчині…» презентувала в обласному краєзнавчому 
музеї тернопільська письменниця і журналіст Ярослава Штокало-Пархомчук. 

 

Енциклопедія любові до людей [Текст] // Місто.— 2011. — 16 лют. — С. 3. 
В обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книги відомої тернопільської 

журналістки Ярослави Штокало-Пархомчук «Снилося жито хлопчині…». 
 

За мурами давніх твердинь [Текст] // Урядовий кур’єр. — 2011. — 2 лют. — 
С. 21 : фотогр.    

Про заслуженого журналіста України Василя Бурму та персональну виставку «За 
мурами давніх твердинь» у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. До 75-річчя 
фотомайстра.  

 

Золотнюк, А. Об’єднані, отже, єдині [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2011. — 28 січ. — С. 6. — (Виставки). 

Про виставку «Україна: один народ — одна держава!» в Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї. 

 

Костюк, С. Вклонімося єднанню [Текст] / С. Костюк // Вільне життя. — 
2011. — 28 січ. — С. 6. 

Про виставку «Святині землі Української» в Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї.  

 

Костюк, С. Графіка зі Львова [Текст] / С. Костюк // Вільне життя. — 
2011. — 25 берез. — С. 5 : фотогр. — (Вістки з краєзнавчого музею). 

Львівський графік Іван Остафійчук зробив творчий дарунок обласному 
краєзнавчому музею.  

 

Костюк, С. Номіновані краяни [Текст] / С. Костюк // Вільне життя. — 
2011. — 25 берез. — С. 5 : фотогр. — (Вістки з краєзнавчого музею). 

Цьогоріч Кобзареві дні Тернопільський обласний краєзнавчий музей зустрів 
тематичним розділом експозиції відділу нової та новітньої історії — «Лауреати 
Шевченківської премії — уродженці Тернопільщини» .  

 

Левицька, Л. Кобзарева тематика в марках [Текст] / Л. Левицька  // Голос 
України. — 2011. — 3 берез. — С. 1, 5 : фотогр.  

Філателістичною виставкою «Тарас Шевченко в пам’яті поколінь» в обласному 
краєзнавчому музеї розпочалися дні пам’яті Кобзаря на Тернопільщині. 

 

Ліберний, О. Почесний титул Ігоря Ґерети — народний академік [Текст] / 
О. Ліберний // Свобода. — 2011. — 18 берез. — С. 5. — (Презентація). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація другого 
випуску журналу «Археологія і давня історія України», присвяченого відомому археологу, 
мистецтвознавцю, краєзнавцю, громадському діячеві Ігорю Ґереті. 
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Ліберний, О. Реабілітовані історією [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 
2011. — 16 берез. — С. 10. — (Зустрічі у музеї).  

В обласному краєзнавчому музеї відбулися збори з обговорення книг про визвольну 
боротьбу в районах Тернопільщини. 

 

Ліберний, О. Як весна, приходять до нас Шевченківські дні [Текст] / 
О. Ліберний // Свобода. — 2011. — 4 берез. — С. 5 : фотогр. — (Виставки).  

Про відкриття в обласному краєзнавчому музеї філателістичної виставки «Тарас 
Шевченко в пам’яті поколінь». 

 

Мадзій, І. Мистецька родина Кучерів [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя. — 
2011. — 11 берез. — С. 8 : фотогр. — (Дебют). 
Про дебютну виставку живопису й графіки сестер Наталії та Ольги Кучерів «Колорит 
подільської палітри» у Борщівському краєзнавчому музеї.  

 

Мусієнко, Н. Штрих із фотореальності Василя Бурми [Текст] / 
Н. Мусієнко //  Вільне життя. — 2011. — 19 січ. — С. 9 : фотогр. — 
(Презентації). 

Про виставку фоторобіт Василя Бурми «За мурами давніх твердинь» в обласному 
художньому музеї. До 75- річчя від дня народження. 

 

Ноженко, І. На фото — пейзажі замків і фортець [Текст] / І. Ноженко // 
20 хвилин. — 2011. — 4 — 5 лют. —  С. 22. 

Ювілейна експозиція робіт фоторепортера та заслуженого журналіста України Василя 
Бурми діє у виставковій залі обласного краєзнавчого музею. 

 

Огородник, Н. Лейтмотив збірки — любов до людей [Текст] / 
Н. Огородник ; фотогр. автора // Тернопіль вечірній. — 2011.— 16 лют. — 
С. 16 : фотогр. 

Відома у Тернополі й області журналістка Ярослава Штокало-Пархомчук презентувала 
в Тернополільському обласному краєзнавчому музеї  книгу «Снилося жито хлопчині…».  

 

Смільська, О. Віра та Дмитро Стецьки: життя в стилі «ретро» [Текст] / 
О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 30 берез. —5 квіт. — 
С. 14. 

Про відоме мистецьке подружжя Віри та Дмитра Стецьків, їх оселю, яка нагадує 
справжній музей старожитностей. 

 

Сулима, О. «Їм промовляти душа моя буде…» [Текст] / О. Сулима // 
Свобода. — 2011. — 25 лют. — С. 8 : фотогр. — (Пам’ять нетлінна ). 

Саме під такою назвою в обласному краєзнавчому музеї діє виставка до 100-річчя від 
дня народження Лесі Українки.  

 

Уніят, В. У Тернополі презентували 50-й том «Літопису УПА» [Текст] / 
В. Уніят // Українське слово. — 2011. — 22—28 лют. — 1 берез. — С. 7.    

Про презентацію 50-го тому «Літопису УПА»: «Тернопільщина: «Вісті з Терену» та 
«Вістки з Тернопільщини» в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.  

Те ж // Шлях перемоги. — 2011. — 23 лют. — С. 8. 
 

Федорців, Н. До ювілею — виставка [Текст] / Н. Федорців // Місто. — 
2011. — 12 січ. — С. 16 : фотогр. 

Про фотохудожника Василя Бурму та його персональну виставку в обласному 
краєзнавчому музеї. 
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Чайківська, Я. Василь Бурма об’ їхав півсвіту [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2011 — 19 січ. — С. 6 : фотогр.— ( Талант). 

Про журналістське життя, персональну виставку В. Бурми  «За мурами давніх 
твердинь» в обласному краєзнавчому музеї. 

 

Тернопільський обласний художній музей 
Вергун, К. Такі теплі й різнобарвні «Зимові зустрічі» [Текст] / К. Вергун // 

Свобода.— 2011. — 28 січ. — С. 8 : фотогр.  
Про виставку мисткинь творчого об’єднання «Світ рукоділля» в обласному 

художньому музеї. 
 

Гривас, С. «Зимові  зустрічі» проходять нині у художньому музеї [Текст] / 
С. Гривас // 20 хвилин. — 2011. — 31 січ. —1 лют. — С. 14 : фотогр. 

Вишивані нитками та бісером картини, сорочки, подушки, а також ікебани з бісеру 
представлені на виставці «Зимові зустрічі» в обласному художньому музеї.. 

 

Золотнюк, А. Зібралися вишивальниці [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2011. — 28 січ. — С. 6.   

Про восьму виставку декоративно-ужиткового мистецтва «Зимові зустрічі» в 
Тернопільському обласному художньому музеї. 

 

Красновська, О. Відновлені реліквії [Текст] / О. Красновська // Експрес. — 
2011. — 24 лют.—3 берез. — С. 18 : фотогр.  

Про виставку старовинних ікон в обласному художньому музеї та  художника-
реставратора Юлію Демкович.  

 

Мороз, В. Культура має бути успішною [Текст] : не зациклюватися на 
грошах, але робити те, що справді вмієш — такий «рецепт»  успіху пропонують 
творчим людям успішні літератори і наші земляки Юрій Завадський  та Надія 
Гербіш.  Музеям на відміну від митців-одинаків, важче — вони залежать від 
милості влади / В. Мороз // 20 хвилин. — 2011. — 23 берез. — С. 4 : фотогр. 

Погляд на розв’язання проблем у галузі культури, зокрема в обласному художньому 
музеї. 

 

Ноженко, І. Покажуть екслібриси Ярослава Омеляна [Текст] / 
І. Ноженко // 20 хвилин. —2011. — 14 — 15 січ. — С. 22. 

Ювілейну виставку екслібрисів і малюнків художника Ярослава Омеляна відкрили в 
обласному художньому музеї.  

 

Огородник, Н. Вшанували Тараса [Текст] / Н. Огородник // Тернопіль 
вечірній. — 2011. — 9 берез.  — С. 3 : фотогр.   

У Тернопільському обласному художньому музеї з нагоди святкування 
Шевченківських днів відкрито дев’ятнадцяту виставку «В сім’ ї вольній, новій».  

 

Огородник, Н. Життя. Мережане хрестиком [Текст] / Н. Огородник ; 
фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2011. — 26 січ. — С. 16 : фотогр.  

Про виставку робіт мисткинь творчого об’єднання «Світ рукоділля» «Зимові зустрічі» в 
обласному художньому музеї. 

 

Огородник, Н. Майстер мініатюрного мистецтва [Текст] / Н. Огородник // 
Тернопіль вечірній. — 2011. — 12 січ. — С. 7 : фотогр.  

Про історію екслібрису та авторську виставку екслібрисів заслуженого художника 
України Ярослава Омеляна в обласному художньому музеї.  
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Огородник, Н. Образи — як заглиблення в сутність речей  [Текст] / 
Н. Огородник // Тернопіль вечірній. — 2011. — 23 лют. — С. 12 : фотогр. 

Графічні роботи відомої тернопільської художниці Світлани Волкової можна побачити 
на виставці-вернісажі в обласному художньому музеї.  

 

Огородник, Н. Юлія Демкович дарує картинам друге життя [Текст] / 
Н. Огородник //Тернопіль вечірній. — 2011. — 23 лют. — С. 12 :  фотогр. — 
(Остання сторінка). 

В обласному художньому музеї відкрито першу персональну виставку його працівниці, 
тернопільської художниці-реставратора Юлії Демкович. 

 

Романенко, Л. Світ графіки Світлани Волкової [Текст] / Л. Романенко // 
Нова Тернопільська газета. — 2011. — 23 лют. — 1 берез. — С. 7 : фотогр.    

Виставку графіки в обласному художньому музеї презентувала Світлана Волкова.  
 

У Тернополі — виставка різдвяних та новорічних листівок з Європи, 
США, Канади [Текст]  // Свобода.— 2011. — 5 січ. — С.12. 

Огляд виставки листівок в обласному художньому музеї. 
 

Юхно-Лучка, М. Дівчина, яка воскрешає ікони [Текст] / М. Юхно-Лучка // 
Нова Тернопільська газета. — 2011. — 23 лют. — 1 берез. — С. 14.  

Про Юлію Демкович — працівницю обласного художнього музею.  
 

Інші музеї 
Богоніс, О. Бо то не тільки історія, то саме життя  [Текст ] / О. Богоніс // 

Свобода. — 2011. — 5 січ. — С. 9. — (У виставковій залі).   
Про виставку «Тернопільському театру ім. Т. Г. Шевченка — 80» у Копичинецькому 

музеї театрального мистецтва Тернопільщини. 
 

Василів, Б. Невичерпна криниця духовності [Текст] / Б. Василів // Вільне 
життя. — 2011. — 21 січ. — С. 8. — (Вічне).  

У Борщівському краєзнавчому музеї діє виставка творчого об’єднання художників 
«Потік». 

 

Костюк, С. Щедре поповнення [Текст] / С. Костюк // Вільне життя. — 
2011. — 25 берез. — С. 5. 
Тернопільська міська рада передала музею політичних в’язнів 57 експонатів. 

 

Мадзій, І. Галицький майстер, який вразив світ [Текст] / І. Мадзій // 
Вільне життя. — 2011. — 18 берез. — С. 8 : фотогр. — (Музей його імені).  

Про унікальний музей всесвітньо відомого українського митця, художника Якова 
Гніздовського у загальноосвітній школі села Пилипчого на Бережанщині .  

 

Музей отримав «Мадонну на колінах» [Текст] // Свобода. — 2011.— 
4 берез. — С. 3 : фотогр. — (Добрі вісті). 

За сприння голови обласної ради Олексія Кайди Монастириський обласний 
комунальний музей лемківської культури і побуту отримав неоціненний дар — скульптуру 
Михайла Черешньовського «Мадонна  на колінах».  

 

Огородник, Н. Презентували «Мадонну на колінах» [Текст] / 
Н. Огородник // Тернопіль вечірній. — 2011. — 9 берез. — С. 6 : фотогр. 

Про передачу Монастириському обласному музею лемківської культури і побуту 
унікальної скульптури представника української діаспори в США, видатного скульптора-
монументаліста Михайла Черешньовського «Мадонна на колінах». 
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Унікальна скульптура [Текст] // 20 хвилин. — 2011. — 4—5 берез. — С. 1. 
Унікальну скульптуру Михайла Черешньовського «Мадонна на колінах» отримав 

Монастириський обласний музей лемківської культури і побуту. 
 

Хома, О. «Серед живих жива» [Текст] : на Гусятинщині відзначили 140-
річчя від дня народження Лесі Українки / О. Хома // Свобода. — 2011. — 
4 берез. — С. 5 : фотогр. — (У вінок пам’яті). 

Упродовж тижня у стінах Гусятинського краєзнавчого музею відбувалися урочисті 
заходи, присвячені видатній письменниці.  

 

Черемшинський, О. До ювілею академіка-земляка [Текст] / 
О. Черемшинський // Вільне життя. — 2011. — 11 берез. — С. 5. — (Події). 

Повідомлення про міжнародну наукову конференцію «Володимир Гнатюк у 
контексті розвитку культури України», яка проходитиме у м. Тернополі та с. Велесневі 
11—12 травня 2011 року. До 140-річчя від дня народження видатного українського 
етнографа і фольклориста. 

 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний 

театр ім. Т. Г. Шевченка 
Бурлаку, Н. Актор — адвокат своєї ролі [Текст] : «Сватання на 

Гончарівці» — одна з найулюбленіших вистав тернопільського глядача. На 
думку публіки, комедійний сюжет — гарантія успіху цієї постановки. У той 
же час багато сцен із п’єси ми можемо побачити у реальному житті / 
Н. Бурлаку // RIA плюс. — 2011. — 23 берез. — С. 19 : фотогр. — (Культура). 

 

Бурлаку, Н. «Граєш однією лівою…» [Текст] : «У неділю рано зілля 
копала» — одна з улюблених вистав акторів нашого театру. Адже вона — без 
жодного натяку на фальш. П’єса зачаровує силою образів та фольклорними 
елементами, взятими із самої гущавини народного життя / Н. Бурлаку // RiA 
плюс. — 2011. — 9 лют. —С. 19.  

 

Бурлаку, Н. До успіху — за будь яку ціну [Текст] / Н. Бурлаку // RIA 
плюс. — 2011. — 23 берез. — С. 5 : фотогр.  

Не зупинятися на досягнутому, пробувати себе в різних ролях і головне — йти до 
успіху будь-якою ціною радить акторам-початківцям актор Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Віталій Зубченко. 

 

Бурлаку, Н. Мазепа: «Люди все забувають…» [Текст] : сміливий лицар, 
борець за ствердження національної ідентичності українського народу чи 
зрадник, який вирішив погрітися під крилом шведського короля? Учені багато 
років дискутують щодо постаті Мазепи. Тернополяни спробували розібратися у 
цьому, переглядаючи виставу [«Мазепа» на сцені Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка] / 
Н. Бурлаку // RIA  плюс. — 2011. — 30 берез. — С. 19 : фотогр.  

 

Бурлаку, Н. Павуки живуть у кожному з нас — головна ідея прем’єри 
[Текст] : драму «Глитай, або ж Павук» Марко Кропивницький написав 
127 років тому. Проте її тематика злободенна й дотепер. Часи минають. Але, 
як казав Станіславський, історія йде по колу / Н. Бурлаку // 20 хвилин. — 
2011. — 21—22 берез. — С. 14 : фотогр. 

Прем’єрою вистави «Глитай, або ж Павук» за мотивами драми М. Кропивницького 
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 
відсвяткував Міжнародний день театру. 
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Бурлаку, Н. «У житті нам може бути лише по тридцять, а на сцені ми 
швидко сивіємо…» [Текст] / Н. Бурлаку // RIA плюс. — 2011. — 26 січ. — 
С. 20 : фотогр. 

Про постановку вистави «Супниця, або Порцелянові  пристрасті» та закулісні події в 
Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Бурлаку, Н. «Холодні артисти — чужі для нас і для театральної сцени…» 
[Текст] / Н. Бурлаку // RIA плюс .— 2011. — 2 лют. — С. 20 : фотогр.   

Про те, як актори готувалися до вистави «Коханий нелюд» у Тернопільському 
академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.  

 
 

Гавдида, Н.  На хвилі вражень від «Мазепи» [Текст] / Н. Гавдида // 
Вільне життя. — 2011 . — 4 лют. — С. 5. — (Думка читача).   

Власні міркування, викликані враженнями від перегляду прем’єри “Мазепа».  
 

Гарбарчук, К. Як волинський хлопчина боровся проти Сталіна, або 
«Чорні камені» режисера Петра Мосійчука [Текст] / К. Гарбарчук // День. — 
2011. — 27 січ. — С. 8 : фотогр. — (Особистість). 

Режисер П. Мосійчук про себе та трьох своїх синів, один із яких головний режисер 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Олег Мосійчук. 

 

Димкевич, В. Театр — у роки війни [Текст] : 27 березня — Міжнародний 
день театру / В. Димкевич // Шлях перемоги. — 2011. — 23 берез. — С. 8 : 
фотогр.  

Спогади Івана Головки про  діяльність Тернопільського  драматичного театру в роки 
Другої світової війни.  

 

Душа, осяяна театром [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 
16—22 лют. — С. 7.  

Про акторську долю, вечір пам’яті та презентацію книги про Мирослава Коцюлима в 
Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка.  

 

Заморська, Л. Мирослава Коцюлима називають легендою Тернополя  
[Текст] : портрет народного артиста України, уже покійного актора 
Тернопільського драмтеатру Мирослава Коцюлима склали зі своїх спогадів 
про нього друзі та колеги по сцені на вечорі-пам’яті “Душа, осяяна театром» / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2011. — 23—24 лют. С. 6 : фотогр. 

 

Заморська, Л. Три любові — чоловік, син і театр [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2011. — 4—5 берез. — С. 4 : фотогр. 

Про Ізабелу Адріанову — актрису, ветерана сцени Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.  

 

Колінець, В. Тернопільський «Мазепа» переміг [Текст] / В. Колінець // 
Нова Тернопільська газета. — 2011. — 16—22 берез. — С. 6 : фотогр. — 
(У світлі рампи).  

Про художньо-естетичні й історичні достоїнства вистави «Мазепа» за п’єсою 
Б. Мельничука на сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка. 
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Левицька, Л. Луганці почали частіше відвідувати театри, а в Тернополі 
чекають на прем’ру [Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 2011. — 
26 берез. — С.1 

До Міжнародного дня театру в Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка готують прем’єру  вистави за п’єсою 
М. Кропивницького  «Глитай, або ж Павук».  

 

Мельничук, Б. Богдан Мельничук: «Вважаю наш театр найкращим» 
[Текст] : [інтерв’ю із заслуженим діячем мистецтв України, драматургом 
Богданом Мельничуком] / вела Н. Федорців // Місто. — 2011. — 23 берез. — 
С. 8.  

 

Мельничук, Б. Відлуння «Мазепи» [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 
життя. — 2011. — 26 січ. — С.9. — (Із блокнота письменника). 

Бувальщини Богдана Мельничука про виставу «Мазепа». 
 

Мосійчук, О. Мазепа: без булави і шаблі [Текст] : [інтерв’ю із 
співавтором сценарію, режисером-постановником «Мазепи, народним 
артистом України Олегом Мосійчуком / розмову вела Г. Садовська; фотогр. 
М. Шота // Вільне життя.— 2011. — 12 січ. — С. 12.  

 

Мосійчук, О. Олег Мосійчук: «Театр — це служіння мистецтву, а не 
ходіння на службу» [Текст] : [інтерв’ю з головним режисером 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка, народним артистом України Олегом Мосійчуком] / 
спілкувалася Н. Огородник // Тернопіль вечірній. — 2011. — 30 берез. — С. 7 : 
фотогр. — (За чашкою кави).  

 

Муза презентувала книгу про Майстра [Текст] // Номер один.— 2011. — 
9 лют. — С. 3. 

На сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка заслужена журналістка України Галина Садовська презентувала свою 
книгу про головного художника театру Казимира Сікорського, видану з нагоди 75- річчя 
митця. 

 

Огородник, Н. Один на «Полі крові» [Текст] / Н. Огородник // Тернопіль 
вечірній. — 2011. — 2 берез. — С. 10 : фотогр. 

На малій сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра вистави «На полі крові» за однойменним твором 
Лесі Українки.  

 

Папуша, І. Як на театру іменини… [Текст] // Свобода. — 2011. — 12 січ. — 
С. 4. — (Слова вдячності).  

Про благодійну матеріальну підтримку Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театру імені Т. Г. Шевченка.  

 

Савуляк, О. Художник у трьох іпостасях [Текст] / О. Савуляк // Вільне 
життя. — 2011. — 2 берез. — С. 6. 

Про презентацію нової книги Галини Садовської «Казимир Сікорський: сценограф, 
скульптор, живописець» у Тернопільському академічному обласному українському  
драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
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Садовська, Г. Його відвідав ангел… [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя. — 2011. — 2 берез. — С. 6 : фотогр.  

Про вечір пам’яті «Душа, осяяна театром», у рамках якого відбулась презентація 
книги про життя і творчий шлях актора Мирослава Коцюлима . 

 

Садовська, Г. Чому Коцюлима знають менше, ніж Габена [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя. — 2011. — 25 берез. — С. 6 : фотогр. — 
(До Міжнародного дня театру). 

Виступ художнього керівника Львівського національного академічного українського 
драматичного театру ім. М. Заньковецької, народного артиста України Ф. Стригуна на вечорі 
пам’яті Мирослава Коцюлима.  

 

Сачко, І. Театр потребує не лише глядачів, а й підтримки влади [Текст] : 
[виступ директора Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, заслуженого артиста України Ігоря 
Сачка на прес-конференції з нагоди Міжнародного дня театру] / 
Н. Огородник // Тернопіль вечірній. — 2011. — 30 берез. — С. 4 : фотогр.  

 

Собуцька, В. На відстані душі, на відстані сльози, на відстані самого 
серця [Текст] /В. Собуцька // Свобода. — 2011. — 23 лют. — С. 7 : фотогр. — 
(Вечір –спомин). 

Про вечір пам'яті корифея Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Мирослава Коцюлима.  

 

Стара вистава про нових «павуків» [Текст] : у Тернопільському 
драмтеатрі — прем’єра // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 30 берез.—
5 квіт. — С. 7. 

З нагоди Міжнародного дня театру Тернопільський академічний обласний 
український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка потішив своїх шанувальників 
прем’єрою вистави «Глитай, або ж Павук».  

 

Федорців, Н. Душа Коцюлима втішатиметься споминами про нього 
[Текст] / Н. Федорців // Місто. — 2011.— 9 лют. — С. 24. 

Про вечір «Душа, осяяна театром» у Тернопільському академічному обласному  
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, присвячений пам’яті народного 
артиста України Мирослава Коцюлима.  

 

Федорців, Н. Під улюблену пісню Коцюлима плакали навіть чоловіки 
[Текст] / Н. Федорців  //Місто. — 2011. — 23 лют. — С. 24. 

Про вечір-спомин «Душа, осяяна театром», присвячений народному артисту України 
Мирославу Коцюлиму. 

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Коропецька, У. Ще одна нагорода «Козацьких вітрил» [Текст] / 

У. Коропецька // Тернопіль вечірній. — 2011. — 30 берез. — С. 12.  
Із нагородою повернувся зі Львова художній керівник Тернопільського академічного 

обласного театру актора і ляльки Іван Шелеп. Він отримав диплом лауреата премії за кращу 
виставу 2010 року в номінації театрів ляльок. 

 

Новіцька, К. Сад його пісень [Текст] / К. Новіцька // Свобода . — 2011. — 
18 лют. — С. 8 : фотогр. 

Заслужений діяч мистецтв України, письменник Богдан Мельничук презентував 
пісенник «Сад любові — 2».  Зустріч із прихильниками його творчості відбулася в 
Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки.  
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Чайківська, Я. Богдан Мельничук подарував «Сад любові — 2» [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2011. — 16 лют. — С. 9 : фотогр. 

Про презентацію нової книги Богдана Мельничука «Сад любові — 2» в 
Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. 

 

Ще одна нагорода «Козацьких вітрил» [Текст] // Місто. — 2011. — 
30 берез. — С. 2.  

Дипломом лауреата премії за кращу виставу 2010 року в номінації театрів ляльок 
відзначено виставу «Козацькі вітрила» Тернопільського академічного обласного театру 
актора і ляльки. 
 

Аматорські театри 
Народний художній театр «Дивосвіт» 

Бобрівець, М. Які скарби у «Дивосвіті»? [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 
життя. — 2011. — 11 берез. — С. 8 : фотогр. — (Країна «Театралія»). 

Про успіхи народного художнього театру «Дивосвіт» Тернопільської ЗОШ І—
ІІІ ступенів № 22 та нову виставу «Козацький скарб».  

 

Бурлаку, Н. Із вулиці — у театр [Текст] / Н. Бурлаку // 20 хвилин. — 
2011. — 18—19 берез. — С. 17 : фотогр.  

Про театр «Дивосвіт» розповідають юні актори. 
 

Віконська, І. Корифей та юнка [Текст] / І. Віконська // Вільне життя. — 
2011. — 4 берез. — С. 8 : фотогр. — (Прем’єри). 

У театрі «Дивосвіт» Тернопільської ЗОШ  І—ІІІ ступенів № 22 відбулася прем’єра 
вистави  «Козацький скарб». Це спільна робота члена НСПУ, заслуженого діяча мистецтв 
України Богдана Мельничука  та молодої літераторки Ірини Мацько. 

 

Огородник, Н. «Козацький скарб» від «Дивосвіту» [Текст] / 
Н. Огородник // Тернопіль вечірній. — 2011. — 2 берез. — С. 10 : фотогр.  

Юні актори народного шкільного театру «Дивосвіт» порадували тернополян черговою 
прем’єрою. 
 

У театрі «Дивосвіт» — прем’єра [Текст] // Свобода. — 2011. — 11 берез. — 
С. 3. — (Шкільна Мельпомена). 

Про прем’єру театру «Дивосвіт» — виставу «Козацький скарб» за однойменною п’єсою 
тернопільських авторів Ірини Мацько і Богдана Мельничука.  

 

Федорців, Н. Юні актори знайшли «Козацький скарб» [Текст] / 
Н. Федорців // Місто. — 2011. — 2 берез. — С. 2.  

«Дивосвіт» — єдиний зі шкільних театрів в Україні, що має звання народного, — 
запросив на прем’єру вистави «Козацький скарб» за п’єсою Б. Мельничука . 

 

Народний аматорський театр  
у смт Великий Глибочок Тернопільського району 

Під час «Хресної дороги» театру з Великого Глибочка вмлівають [Текст] : 
[інтерв’ю з голов. спеціалістом упр. к-ри Терноп. облдержадмін., помічником 
режисера Великоглибочецького театру Ігорем Натолочним, керівником 
театру, сценаристом і режисером-постановником Іриною Потерейко, дир. 
будинку к-ри Великого Глибочка Людмилою Пацій] / М. Юхно-Лучка // Нова 
Тернопільська газета. — 2011.— 16—22 берез. — С. 7 : фотогр. 

Про творчі здобутки народного аматорського Великоглибочецького театру та успіхи 
духовної вистави «Хресна дорога: тернистих шлях Ісуса Христа, Сина Божого».  
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Інші аматорські театри 
Вергун, К. «Де тут прірва для вільних людей?» [Текст] / К. Вергун // 

Свобода. — 2011. — 25 лют. — С. 8 : фотогр. — (Притча про свободу). 
Притчу про свободу втілили на сцені  учасники театру-студії «Сузір’я”. Режисер-

постановник Орест Савка.  
 

Чайківська, Я. Звучали езопові байки [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль 
вечірній. — 2011. — 2 берез. — С. 11 : фотогр.  

Драматичний театр-студія «Сузір’я» вперше запропонував тернопільським глядачам 
постановку твору бразильського драматурга Гільєрме Фігейреро «Езоп». Режисер-
постановник — Орест Савка. 

 

Філармонія, концерти 
Базик, Л. Благословенні будьмо і єдині [Текст] / Л. Базик // Вільне життя. — 

2011. — 25 берез. — С. 6 : фотогр. — (Звітують аматори). 
На Тернопільщині розпочались творчі звіти народних, зразкових аматорських художніх 

колективів, присвячені 20-річчю Незалежності України, під гаслом «Благословенні будьмо і 
єдині!».  

 

Базик, Л. Звітують аматори [Текст] / Л. Базик // Свобода. — 2011. — 
18 берез. — С. 5 : фотогр. — (До Дня незалежності України). 

У лютому на Тернопіллі почалися творчі звіти народних, зразкових аматорських 
художніх колективів області, присвячені 20-річчю Незалежності України під гаслом 
«Благословенні будьмо і єдині!». 

 

Франків, М. «Благословенні будьмо і єдині!» [Текст] / М. Франків // 
Вільне життя. — 2011. — 23 лют. — С. 9. — (Життя мистецьке). 

Про творчі звіти, об’єднані гаслом «Благословенні будьмо і єдині !», присвячені 20-
річчю Незалежності України.  

 

Тернопільська обласна філармонія 
Вандзеляк, Г. Володимир Мацюк: «Подаруй благодать моїй дорогій 

Україні…» [Текст] /  Г. Вандзеляк  // Свобода. — 2011. — 25 лют. — С. 8 : 
фотогр.  

Про творчий вечір-презентацію нової книги Володимира Мацюка «Молитва» 
в обласній філармонії. 

 
Заморська, Л. У філармонії — прем’єра твору Мирослава Скорика 

[Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2011. — 21 — 22 лют. — С. 14 : 
фотогр. 

 

Прем’єра, замішана на Тернопіллі [Текст] // Місто. — 2011. — 
2 берез. — С. 2.  

Концерт № 7 для скрипки з оркестром Мирослава Скорика вперше прозвучав 
у Тернопільській обласній філармонії. 

 

Різдво у серці [Текст] / фотогр. М. Василечка // Вільне життя. — 2011. — 
2 лют. — С. 1 : фотогр. 

Про фестиваль «Різдво у серці» в обласній філармонії.  
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Садовська, Г. І коляди цілющий трунок, і черевички у дарунок [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя. — 2011. — 28 січ. — С. 6 : фотогр. — (Вечори у 
філармонії). 

Про прем’єру хореографічного дійства «Вечори на хуторі біля Диканьки» в рамках 
святкування 50-річчя ансамблю народного танцю «Надзбручанка» в Тернопільській обласній 
філармонії. 

 

Садовська, Г. І озвалася танцем українська душа [ Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя. — 25 лют. — С. 5 :  фотогр. — (Вони прославили Тернопілля). 

Про Олександра Данічкіна — балетмейстера-постановника танцювального ансамблю 
«Надзбручанка» Тернопільської обласної філармонії. До 95-річчя від дня народження. 

 

Садовська, Г. «Така радість, що вони в мене є»  [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя.— 2011. — 2 лют. — С. 8 : фотогр.  

Про життя і творчість перспективної  співачки обласної філармонії Наталії Присіч. 
 

Скорик, М. Композитор Мирослав Скорик: «Я сказав Соломії 
Крушельницькій, що її фортепіано — фальшиве» [Текст] : [інтерв’ю 
з народним артистом України Мирославом Скориком] / Л. Романенко // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 2—8 берез. — С. 7 : фотогр. 

Про прем’єрний «Концерт для скрипки з оркестром № 7» Мирослава Скорика та виступ 
лауреата міжнародних конкурсів Назара Пилатюка в Тернопільській обласній філармонії . 

 

Собуцька, В. Наша краса і наш біль — культура [Текст] / В. Собуцька // 
Свобода. — 2011. — 18 лют. — С. 8. — (Тернопільські зустрічі).  

У переддень свята закоханих — Валентинового дня — артисти обласної філармонії 
подарували своїм глядачам чудовий музичний подарунок — вечір під назвою «Мелодії 
кохання». 

 

У філармонії звучатимуть пісні на поезію Максима Рильського [Текст] // 
Свобода. — 2011. — 18 берез. — С. 8.  

Літературно-музична композиція «Коли співають зорі» за творами М. Рильського 
відбудеться в Тернопільській обласній філармонії. 

 

Шот, М. З пісенного саду Анни Герман [Текст] : 14 лютого польській 
співачці виповнилося б 75 років / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2011. — 
15 лют. — С. 24.  

Про нову концертну програму, присвячену пам’яті Анни Герман, в обласній філармонії. 
 

Шот, М. З пісенного саду співачки  [Текст] / М. Шот // Вільне життя. — 
2011. —  18 лют. — С. 8 : фотогр.  

Про підготовку концертної програми, присвяченої пам’яті Анни Герман, в обласній 
філармонії. До 75-річчя від дня народження співачки. 

 

Шот, М. Під музику Штрауса із шампанським [Текст] / М. Шот // Вільне 
життя. — 2011 . — 14 січ. — С. 8 : фотогр. — (Вечори у філармонії). 

Про новорічну імпрезу «В гостях у Штрауса» в обласній філармонії. 
 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
Брик, А. Художники без майстерень  об’єднуються в комуну [Текст] / 

А. Брик // Свобода. — 2011. — 16 берез. — С. 10 : фотогр. — (Тернополю 
свій Монмартр!). 

Про започаткуваня в Тернополі проекту «Художники без майстерень» та першу спільну 
виставку в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
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Бурлаку, Н. «Сухішвілі» — це моя мрія…» [Текст] / Н. Бурлаку // RIA 
плюс. — 2011. — 9 берез. — С. 19 : фотогр. 

Балет «Сухішвілі» показав на сцені ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса 20 грузинських 
танців та український гопак.  

 

Вергун, К. «Я, України син!» [Текст] / К. Вергун // Свобода. — 2011. — 
11 берез. — С. 8 : фотогр. — (У вінок пам’яті). 

Під такою назвою 9 березня в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса  відбувся творчий звіт 
майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Тернопільського району, 
приурочений 197-й річниці від дня народження Тараса Шевчека.  

 

Гнатюк, В. Запрошують на ялинку [Текст] / В. Гнатюк // Місто.— 
2011. — 12 січ. — С. 2. 

У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбудуться театралізовані ранки для дітей «Ялинка 
міського голови». 

 

Захарчук, Д. Виставляли котів, кораблі і портрети [Текст] / Д. Захарчук // 
Тернопіль вечірній. — 2011. — 9 берез. — С. 5 : фотогр. — (Культура). 

У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбулося відкриття першої виставки проекту 
«Художники без майстерень», де свої роботи представили дев’ять тернопільських 
художників. 

 

Золотнюк, А. Бережанський привіт [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2011. — 26 січ. — С. 1 : фотогр. 

У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся творчий звіт Бережанського району 
«Єднайсь, український народе». 

 

Костишин, Л. У репертуарі «Сухішвілі» з’явився гопак [Текст] / 
Л. Костишин // Вільне життя. — 2011. — 9 берез. — С. 7 : фотогр. 

Про враження від концерту Національного балету Грузії «Сухішвілі» в ПК «Березіль» 
ім. Леся Курбаса. 

 

Левицька, Л. Художники без майстерень, але з ідеями [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2011. — 11 берез. — С. 4 : фотогр.  

Свою першу виставку в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відкрили тернопільські 
художники, об’єднані проектом «Художники без майстерень». 

 

Огородник, Н. В гостях у казкових героїв [Текст] // Тернопіль вечірній. — 
2011. — 19 січ. — С. 1 : фотогр. 

У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбулися благодійні театралізовані ранки «Ялинка 
міського голови».  

 

Огородник, Н. «Талановиті не помирають» [Текст] / Н. Огородник // 
Тернопіль вечірній. — 2011. — 2 берез. — С. 10 : фотогр.  

У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса за підтримки Тернопільської міської ради відбулася 
урочиста академія «Княгиня духу», приурочена 140-річчю від дня народження Лесі Українки. 

 

Ониськів, М. Величальна Тарасові та Україні [Текст] / М. Ониськів // 
Вільне життя. — 2011. — 16 берез. — С. 3 : фотогр. — (Шевченкові 
березини). 

Про відзначення 197-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка на Тернопільщині та 
творчий звіт майстрів мистецтв та аматорських художних колективів Тернопільського 
району. 
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Сухішвілі, Н. Балет Сухішвілі: на тернопільській сцені — український 
гопак з грузинською родзинкою [Текст] : [інтерв’ю з художнім керівником 
балету Ніно Сухішвілі] // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 2—8 берез. — 
С. 7 : фотогр.  

У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса виступив із новою програмою Національний  балет 
Грузії «Сухішвілі». 

 

Тернопільщина вшанувала Кобзаря [Текст] // Свобода. — 2011. — 
11 берез. — С. 3 : фотогр. — (Шевченкіана). 

Про урочисте зібрання громадськості й творчий звіт майстрів мистецтв та аматорських 
художніх колективів Тернопільського району «Я, України син!» у ПК «Березіль ім. Леся 
Курбаса».  

 

Чайківська, Я. Балет «Сухішвілі» розпалив емоції [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2011. — 9 берез. — С. 12 : фотогр.  

У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса Національний балет Грузії «Сухішлілі» подарував 
тернополянам незабутні моменти тематичних композицій і музики. 

 

Чайківська, Я. Відзвітували митці Тернопільського району [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2011. — 16 берез. — С. 12.  

Урочисте зібрання громадськості й творчий звіт майстрів мистецтв та аматорських 
художніх колективів Тернопільського району з нагоди 197-ї річниці від дня народження 
Великого Кобзаря відбулися в ПК «Березіль». 

 

Шот, М. А душа — немов океан [Текст] /  М. Шот // Вільне життя. — 
2011. — 30 берез. — С. 6 : фотогр. — (Вечори у філармонії). 

Народна артистка України Любов Ізотова запросила своїх шанувальників на нову 
концертну програму, присвячену видатному українському письменнику, академіку Максиму 
Рильському.  

Інші концерти 
Брик, А. Василь Феленчак : «Щоб послухати концерт, люди ризикували 

спізнитися на поїзд» [Текст] / А. Брик // Свобода.— 2011. — 12 січ. — С. 5 : 
фотогр. — (Новорічні сюрпризи муніципального Галицького…).  

«Для тих, хто в дорозі» — так називалася святкова програма, яку презентував 
Муніципальний Галицький камерний оркестр на залізничному вокзалі.  

 

Ільницька, О. На вокзалі — камерна музика [Текст] / О. Ільницька // 
20 хвилин. — 2011. — 12 —13 січ. — С. 2 : фотогр.  

Концерт під назвою «Для тих, хто в дорозі» влаштував на залізничному вокзалі 
Муніципальний Галицький камерний оркестр. Пасажирам така акція сподобалась. 

 

Калачик, Ю. Чемодан, вокзал… концерт! [Текст] : різдвяні музикування 
на Тернопільському вокзалі / Ю. Калачик // Нова Тернопільська газета. — 
2011. — 12 — 18 січ. — С. 10 : фотогр. 

 

Лайко, О. Весняні мелодії оркестру для школярів [Текст] / О. Лайко // 
Місто. — 2011. — 16 берез. — С. 2. 

У Тернопільській ЗОШ І—ІІІ супенів № 6 відбувся концерт Муніципального 
Галицького камерного оркестру під орудою заслуженого артиста України Василя Феленчака. 
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Лайко, О. Оркестр подарував грандіозну лірику [Текст] / О. Лайко // 
Тернопіль вечірній. — 2011. —  23 лют. — С. 3. 

Ліричну програму напередодні Дня закоханих репрезентував Муніципальний 
Галицький камерний оркестр у приміщенні торгового центру «Гранд». 

 

Шопки, різдвяні трамваї й оркестр на вокзалі [Текст] // Україна молода. — 
2011. — 14 — 15 січ. — С. 8 : фотогр. 

З нагоди Різдва Христового музиканти Муніципального Галицького камерного 
оркестру виступили на залізничному вокзалі. 

 

Навчальні заклади 
Гриньків, О. Свято у школі мистецтв [Текст] / О. Гриньків // Вільне 

життя. — 2011. — 12 січ. —С. 5. — (З конверта). 
Про новорічне свято в Більче-Золотецькій школі мистецтв. 

 

Мадзій, І. З бандурою нерозлучний [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя. — 
2011. — 26 січ. — С. 9 : фотогр. 

Про співака і бандуриста Ігоря Поважного, який є гордістю Борщівської школи 
мистецтв . 

 

«Міні-скульптури» з…рогози [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2011. — 16—22 лют. — С. 3 : фотогр. — (Тернопільські зустрічі).  

Про Ольгу Дейнеку — викладача рогозоплетіння у Підгаєцькій дитячій художній школі 
народних ремесел. 

 

Олійник, С. Тернопільським танцюристам подарували у Хмельницькому 
«іменний» коровай [Текст] / С. Олійник // Свобода. — 2011. — 18 берез. — 
С. 8 : фотогр. — (І школи вміють дружити). 

Учасники зразкової студії класичного танцю «Перлина» та ансамблю народного танцю 
«Галичанка» Тернопільської експериментальної школи мистецтв підкорили хмельничан, 
виконавши декілька хореографічних номерів. 

 

Протасевич, А. Єдину експериментальну школу мистецтв обіцяють 
зберегти [Текст] / А. Протасевич, Н. Новак // RІА плюс.— 2011. — 19 січ. — 
С. 6 : фотогр. 

Про Тернопільську експериментальну школу мистецтв та вирішення проблем із її 
функціонуванням. 

 

Ростоцький, М. Атестацію пройшли [Текст] / М. Ростоцький // Вільне 
життя. — 2011. — 21 січ. — С. 1. — (Мистецькі школи).  

Про державну атестацію початкових спеціалізованих мистецьких закладів області.  
 

Смільська, О. Чи змовкне у Жукові музика [Текст] / О. Смільська // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 16—22 лют. — С. 5 : фотогр. — (Проблема) 

Про проблеми музичної школи у с. Жукові Бережанського району. 
 

Цебрій, Є. Треба придумати щось своє [Текст] / Є. Цебрій // RIA 
плюс. — 2011. — 23 берез. — С. 5 : фотогр.  

Поради творчим людям, які хочуть досягти успіху, дає заступник директора школи 
народних ремесел, майстер бісероплетіння Тетяна Жмурко.  
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Виставки, пленери 
Персональна виставка художника Г. Мороза у виставковій залі 
обласної організації Національної спілки художників України. 

 До 80-річчя від дня народження 
Благодійна виставка ювіляра [Текст ]  // Тернопіль вечірній. — 2011. — 

19 січ. — С. 10.  
Про персональну виставку творів живописця Григорія Мороза у виставковій галереї 

обласної організації Національної Спілки художників України. До 80-річчя від дня 
народження художника.  

 

Брик, А. …Коли світ на картинах такий, який його задумав Бог [Текст] / 
А. Брик // Свобода. — 2011. — 26 січ. — С. 3 : фотогр. — (80 літ — 
80 полотен). 

Про художника Григорія Мороза та його персональну виставку у картинній галереї 
Тернополя. До 80-річчя від дня народження художника. 

 

Дерех, В. Першодруки Лесі Українки — для всіх [Текст] / В. Дерех // 
20 хвилин. — 2011. — 2 берез. — С. 3. 

Виставка документів, листів та прижиттєвих книг Лесі Українки відкрилася в 
обласному архіві. 

 

Мороз, Г. Творче натхнення, дароване природою [Текст] : [інтерв’ю 
з тернопільським художником Григорієм Морозом] / спілкувалися 
Н. Огородник та І. Пшоняк; фотогр. І. Пшоняка  // Тернопіль вечірній. —
2011. — 2 лют. — С. 7 : фотогр. 

 

Протасевич, А. 80 картин із життя художника [Текст] / А. Протасевич // 
20 хвилин. — 2011. — 31 січ.—1 лют. — С. 4 : фотогр. 

До свого 80-річчя художник Григорій Мороз виставив 80 картин у картинній галереї 
обласної організації Національної спілки художників України.  

 

Федорців, Н. Допоможіть хлопчині [Текст] / Н. Федорців // Експрес. — 
2011. — 27 січ.—3 лют. — Тернопільські новини. — С. 21. 

Вісімдесят полотен відібрав для персональної виставки у картинній галереї художник 
Г. Мороз, якому в січні виповнилось 80 років.  

 

Федорців, Н. Замість свічок на торті — 80 картин [Текст] / Н. Федорців // 
Місто.— 2011. — 26 січ. — С. 24 : фотогр. 

Напередодні свого вісімдесятирічного ювілею художник Г. Мороз презентував 
у картинній галереї персональну виставку.  

 

Мистецька галерея «Бункермуз» 
Бурма, В.  Фантазії львів’янина Ігоря Вірщука [Текст] / В. Бурма // 

Вільне життя. — 2011. — 11 берез. — С. 6 : фотогр.  
Виставкова зала «Бункермуз» цього року стала місцем вернісажу львівського 

художника Ігоря Вірщука, де автор запропонував тернополянам кількадесят своїх 
привабливих за самобутністю творів.  

 

Герасимів, З.  У підземній галереї «Бункермуз»  місцевих митців 
виставлятимуть безкоштовно[Текст] / З. Герасимів // Номер один. —2011. — 
26 січ. — С. 2 : фотогр.  
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Калачик, Ю. Музи з бункера [Текст] : нова мистецька галерея 
відкриється виставкою всесвітньо відомого фотографа  / Ю. Калачик // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 19 — 25 січ.— С. 7 : фотогр.  

У Тернополі відкриється новий осередок сучасної української міської культури — клуб 
візуального мистецтва «Бункермуз».  

 

Левицька, Л. Музи освоюють… підвали [Текст] / Л. Левицька  // Голос 
України. — 2011. — 28 січ. — С. 24 : фотогр. 

У напівпідвальному приміщенні старого польського дому в центрі Тернополя відкрито 
«Бункермуз» — галерею, де художники і фотомайстри виставлятимуть свої роботи.  

 

Огородник, Н. «Обличчя планети» у «Бункері муз» [Текст] / 
Н. Огородник // Тернопіль вечірній. — 2011. — 16 лют. — С. 16 : фотогр. 

У новоствореній тернопільській галереї «Бункермуз» відкрито другу фотовиставку 
головного редактора журналу «Арт-фото» [Прага], відомого вірменського фотохудожника 
Гаріка Аванесяна. 

 

Огородник, Н. Розмаїття на склі від Ігоря Вірщука [Текст] / 
Н. Огородник // Тернопіль вечірній. — 2011.— 9 берез. — С. 6 : фотогр. — 
(Добрі вісті). 

У мистецькій галереї Тернополя «Бункермуз» відкрито п’яту персональну виставку 
картин «Живопис на склі» львівського художника Ігоря Вірщука, організовану за падтримки  
голови Тернопільської обласної ради Олексія Кайди.  

 

Романенко, Л. Виставка Ігоря Вірщука: для  очей, для розуму, для душі 
[Текст] / Л. Романенко // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 9—
15 берез. — С. 7 : фотогр. 

У мистецькій галереї «Бункермуз» за сприяння голови Тернопільської обласної ради 
Олексія Кайди відкрилася виставка робіт відомого львівського художника Ігоря Вірщука 
«Живопис на склі». 

 

Романенко, Л. Таємні «Асоціації та рефлексії» Олександра Гуристюка 
[Текст] / Л. Романенко // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 30 берез.—
5 квіт. — С. 7 : фотогр. 

Про виставку рівненського художника Олександра Гуристюка під назвою «Асоціації та 
рефлексії», що відкрилася у мистецькій галереї «Бункермуз». 

 

У підвалі оселилися музи [Текст] : в галереї «Бункермуз» в Тернополі — 
виставка фотомитця із Санкт-Петербурга Сергія Максимишина // День. — 
2011 — 27 січ. — С. 2 : фотогр. 

 

У Тернополі — «Вірмени» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 
16—22 лют. — С. 6 : фотогр. 

Близько 60-ти світлин Гаріка Аванесяна — відомого майстра у світі фотомистецтва — 
можна переглянути у мистецькій галереї «Бункермуз». 

 

Інші виставки 
Волянюк, Н. Львівські митці на Тернопільщині [Текст] / Н. Волянюк // 

Вільне життя.— 2011. — 4 лют. — С. 8.  
Понад два десятки картин різних жанрів, створених викладачами Львівської 

національної академії мистецтв, представлені в Тернопільському замку.  
 

Золотнюк, А. Знаменоносці нового мистецтва [Текст ] / А. Золотнюк // 
Вільне життя. — 2011. — 12 січ. — С. 4 : фотогр. — (Репрезентації).  

Про персональну виставку творчого об’єднання «Хоругва», яка діє в Тернопільській 
художній галереї. До 20-річчя гурту.  
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Кобзар у моїм домі і моїм серці [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2011. — 
9 берез. — С. 3 : фотогр.  

З нагоди відзначення Шевченківських днів у Тернопільському замку з ініціативи 
міського голови Сергія Надала відбудеться виставка «Кобзарів» — «Кобзар у моїм домі і в 
моїм серці». 

 

Ліберний, О. Урочини у замку [Текст] / О. Ліберний // Свобода .— 2011. — 
11 берез. — С. 3.   

У козацькій світлиці Тернопільського замку презентували виставку, присвячену 197-й 
річниці від дня народження Т. Г. Шевченка, де представлені художні твори,  старовинні 
музичні інструменти, «Кобзарі» з особистих колекцій.  
 

Ноженко, І. «Він зробив для України більше, ніж Петро І для Росії» 
[Текст] / І. Ноженко // 20 хвилин. — 2011. — 11—12 берез. — С. 22 : фотогр.  

Експозицію, присвячену 150-й річниці від дня смерті Тараса Шевченка «Я так її, я так 
люблю мою Україну убогу…», відкрили в ДАТО. 
 

Федорців, Н. Найдавнішому пам’ятнику Кобзареві — 100 літ [Текст] / 
Н. Федорців // Експрес. — 2011. — 10—17 берез. — Тернопільські новини. — 
С. 19 : фотогр. — (Фотофакт). 

Майже дві сотні світлин, на яких зображені пам’ятники, барельєфи, меморіальні 
таблиці та ювілейні хрести до роковин Тараса Шевченка, стали частиною експозиції, яку 
відкрили в ДАТО до Шевченківських днів. 
 

Федорців, Н. Обдарували «Замки Тернопілля» [Текст] / Н. Федорців // 
Місто. — 2011. — 26 січ. — С. 2 : фотогр. 

У Тернопільському замку діє виставка живопису  викладачів Львівської академії 
мистецтв. 

Фестивалі, конкурси 
Гнатюк, В. У кожному райцентрі свої фестивалі [Текст] / В. Гнатюк // 

Місто .— 2011. — 23 берез. — С. 3.   
Про підтримку управлінням культури Тернопільської облдержадміністрації проведення 

сільських фестивалів.  
 

Міський конкурс «Діти Мельпомени —2011» 
Левицька, Л. Змагалися діти Мельпомени [Текст] / Л. Левицька // Голос 

України. — 2011. — 5 берез. — С. 8 : фотогр.  
Більше 20  дитячих театральних колективів взяли участь у місцевому конкурсі «Діти 

Мельпомени», що відбувся у Тернополі.  
 

Чайківська, Я. Мистецькі таланти школярів [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2011. — 9 берез. — С. 6 : фотогр. 

Тернопільські школярі, які захоплюються мистецтвом, втретє демонстрували свою 
майстерність на міському конкурсі «Діти Мельпомени —2011».  

 

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

Бобрівець, М. Вірити, творити, фестивалити [Текст]  / М. Бобрівець // 
Вільне життя.— 2011. — 21січ. — С. 2. — (Милосердя ).  

У Тернополі відбувся міський фестиваль творчості дітей з особливими потребами 
«Повір у себе».  
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Чайківська, Я. Діти з особливими потребами демонстрували таланти 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2011 . — 19 січ. — С. 7 : 
фотогр.  

Про цьогорічний шістнадцятий міський тур фестивалю для дітей з особливими 
потребами «Повір у себе».  

 

Шкула, А. У Тернополі — фестиваль «Повір у себе» [Текст] / А. Шкула // 
«20 хвилин. — 2011. — 17 — 18 січ. — С. 2 : фотогр. 

 

Фестиваль куті та лемківської коляди 
 «Лемківські різдвяні фестини» 

Красуляк, І. Скуштуйте лемківської куті [Текст] / І. Красуляк // Експрес. — 
2011. — 13 — 20 січ. — Тернопільські новини. — С. 19. — (Фестивалі).   

Уперше на Тернопільщині відбудеться фестиваль лемківської куті та коляди 
«Лемківські різдвяні фестини». 

 

«Лемківські різдвяні фестини» запрошують! [Текст] // Номер один. — 
2011.— 12 січ. — С. 3. 

Повідомлення про фестиваль куті та лемківської коляди «Лемківські різдвяні фестини» 
на Ватряному полі урочища Бичова, що поблизу Монастириська. 

 

Яремин, Я. У Монастириському районі робитимуть лемківську кутю і 
колядуватимуть [Текст] / Я. Яремин // Місто. — 2011. — 12 січ. — С. 2. 

У Монаситриському районі пройде фестиваль куті та лемківської коляди «Лемківські 
різдвяні фестини».  

 

Зимове фольклорне свято у с. Горошовій Борщівського району 
Калачик, Ю. Сомалійські пірати, Янукович на вертольоті — на Маланці 

у Горошовій ніхто не був у прольоті! [Текст] / Ю. Калачик  // Нова 
Тернопільська газета.— 2011. — 19—25 січ. — С. 14. 

Про те, як горошівчани цікаво відзначають свято Маланки.  
 

Мадзій, І. Не злякав дощ Маланку — всі гуляли аж до ранку [Текст] / 
І. Мадзій  // Вільне життя. — 2011. — 19 січ. —С. 9 : фотогр. — 
(Помаланкували). 

Про підготовку до празника в Горошовій та  Усті Борщівського району.  
 

На Маланку — в Ріо! Ріо- де Горошова! [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2011. — 12 — 18 січ. — С. 10.  

Про давню традицію «водити Маланку» в Горошовій Борщівського району. 
 

Ноженко, І. У Горошову прилетів президент  [Текст] // 20 хвилин. — 
2011. — 17 — 18 січ. — С. 8 : фотогр.  

Про цьогорічнезимове фольклорне свято у с. Горошовій Борщівського району, та 
врвженя від нього.  

 

Інші фестивалі та конкурси 
Бурлаку, Н. Смакували кутею та слухали пісні на Театральному майдані 

[Текст] / Н. Бурлаку // 20 хвилин .— 2011. — 19 — 20 січ. — С. 4 : фотогр.  
Про перший фестиваль «Українське Різдво» у Тернополі 

 

Вергун, К. Святкували Різдво… 16 січня [Текст] / К. Вергун; фотогр. 
І. Пшоняка // Свобода. — 2011. — 19 січ.— С. 5 : фотогр.  
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Про проведення першого фестивалю «Українське Різдво» та участь у ньому різдвяних 
вертепів Тернопілля. 

Гаврилюк, В. На Шумщині  перший фестиваль галицько-волинської 
книжності [Текст] / В. Гаврилюк  // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 
23 лют. — 1 берез. — С. 3 : фотогр. 

У Міжнародний день рідної мови на Шумщині дебютував фестиваль галицько-
волинської книжності «На білому коні», приурочений до 860- ліття першої писемної згадки 
про Шумщину та 106-ої річниці від дня народження письменника Уласа Самчука. 
 

Сагаль, О. Як Тернопіль фестивалив : 200 літрів борщу смакували, 
30 вертепам аплодували… [Текст] // Нова Тернопільська газета . — 2011.— 
19 — 25 січ. — С. 3 : фотогр. 

Про хід фестивалю вертепів та куті на Театральному майдані Тернополя. 
 

Томчишин, Ю. «Українське Різдво» в Тернополі : дегустація куті та 
пошуки різдвяного дива [Текст] / Ю. Томчишин // Місто.— 2011. — 19 січ. 
— С. 24 : фотогр. 

Про фестиваль «Українське Різдво» у Тернополі та нагородження переможців міських 
конкурсів.  
 

Яремчук, Х. Ті, що фарбують звуком симфонічне полотно [Текст] / 
Х. Яремчук // Вільне життя.— 2011. — 14 січ. —С. 5. — (Майбутні 
диригенти). 

Про конкурс диригентської майстерності імені Миколи Леонтовича в Чортківському 
педагогічному училищі.  
 

Аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання Тернопільщини 

Зразковий дитячий фольклорно-обрядовий ансамбль 
«Ходаки» 

Томчишин, Ю. «Ходаки» об’ їдуть пів-Європи [Текст] / Ю. Томчишин // 
Місто. — 2011. — 16 берез. — С. 24 : фотогр.  

Про зразковий дитячий фольклорно-обрядовий ансамбль «Ходаки» (кер. М. Полюга), 
який розпочинає свої гастролі Європою. 

 

Народна аматорська капела «Боян» Бережанського 
районного будинку народної творчості 

Будар, Т. Душа співає — і хочеться жити! [Текст] / Т. Будар // Свобода. —
2011. — 21 січ. —  С. 5 : фотогр.  

У Бережанському районному будинку народної творчості з успіхом відбувся звітний 
концерт народної аматорської капели «Боян».  
 

Інші аматорські, мистецькі колективи та творчі 
об’днання 

Гадомська, Л. Хор імені Кобилянського отримав друге життя [Текст] / 
Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2011. — 30 берез. — С. 4 : фотогр. 
Про історію, творчість народного самодіяльного хору Тернопільського бавовняного 
комбінату (нині ВАТ «Текстерно») та його друге відродження. 

 

Новіцька, К. Вони дарують тепло голосу та серця [Текст] / К. Новіцька // 
Свобода. — 2011. — 23 лют. — С. 12 : фотогр. — (Хор народної душі). 
Про народний аматорський хор села Смиківців Тернопільського району. 
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Синенька, Б. Квіти для «Кумоньок» [Текст] / Б. Синенька // Свобода. — 
2011. — 4 берез. — С. 8 : фотогр. — (У моді — фольклор).  

Про народний аматорський обрядово-фольклорний колектив «Кумоньки» клубу села 
Плоского на Кременеччині . 

 

Цебрій, Є. Митцю потрібно знайти своє місце [Текст] / Є. Цебрій // RIA 
плюс. — 2011. — 23 берез. — С. 4 : фотогр. 

Солістка гурту «Джазова фіра» Ірина Музика про секрети успіху людей культури, їх 
самореалізацію та творчий розвиток. 

 

Клубна справа, кіно 
Бойчук, О. Від веснянок до «Аркану» [Текст] / О. Бойчук // Вільне 

життя. — 2011. — 11 лют. — С. 8 : фотогр. — (Танцювальне свято).  
У Чортківському будинку культури ім. К. Рубчакової відбувся конкурс дитячих 

хореографічних колективів «Український танець увиванець».  
 

Будар, Т. Вірші Кобзаря звучали на конкурсі [Текст] / Т. Будар // 
Свобода. — 2011. — 11 берез. — С. 3. 

У Бережанському районному будинку народної творчості відбувся районний огляд-
конкурс читців поезій ім. Т. Г. Шевченка, присвячений 197-й річниці з дня народження 
Кобзаря.  

 

Будар, Т. Дивовижний світ дитинства [Текст] / Т. Будар // Свобода. — 
2011. — 12 січ. — С. 5 : фотогр. — ( Новорічне шоу). 

Про хід театралізованого музичного дійства у Бережанському районному будинку 
народної творчості. До 65-річчя закладу.  

 

Грек, Д. «Я скажу тобі «ВАВ», або Чому зникає художня самодіяльність 
[Текст] / Д. Грек // Вільне життя.— 2011. — 16 лют. — С. 6. — (Порушуємо 
проблему). 

Автор статті переймається проблемами  сільських культурно-освітніх закладів, вказує 
на причини, що стоять на заваді розвитку художньої самодіяльності, а також запрошує до 
обговорення та вирішення проблем.  

 

«Живи Тарасе поміж нас» [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2011. — 
16 берез. — С. 2.  

З нагоди 197-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка в Будинку культури 
мікрорайону «Пронятин» відбувся звіт колективів художньої самодіяльності  «Живеш, 
Тарасе, поміж нас». 

 

Запаранюк, М. Свято у нашому клубі [Текст] / М. Запаранюк // Вільне 
життя. — 2011. — 4 берез. — С. 1 : фотогр. — (Зігріло душу). 
Про роботу клубу села Раківець Теребовлянського району. 
 

Коляда, А. Михайло Полюга: «Сільська культура живе на ентузіазмі» 
[Текст] / А. Коляда // Свобода. — 2011. — 9 берез. — С. 10 : фотогр.  

Про відродження співочої слави села Чернелева-Руського Тернопільського району, 
відміннника народної освіти України М. Полюгу, який створив тут два творчих колективи та 
урочини, присвячені Шевченківським дням. 
 

Мадзій, І. На щастя, на здоров’я, на новий рік… [Текст] / І. Мадзій // 
Вільне життя. — 2011. — 21 січ. — С. 2 : фотогр. — (Різдвяні зустрічі). 

Про інсценізоване дійство святкування Різдва на сцені Борщівського районного 
будинку культури. 
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Новак, Н. Цікавить не кіно, а гроші  [Текст] : голова облради каже, що 
«Кінодністер» існує для відмивання коштів. Тому його треба ліквідувати. 
Натомість депутат Степан Барна побоюється, що після ліквідації обласного 
об’єднання з прокату кіновідеофільмів приміщення і землю продадуть / 
Н. Новак // RIA плюс. — 2011. — 2 лют. — С. 7 : фотогр.   

 

Слобода, Н. Нас єднають пісня і традиції … [Текст]  / Н. Слобода, 
З. Смакоус // Свобода. — 2011. — 4 лют. —  С. 8. — (Будні святу не завада).  
«До Стрітення від Різдва лине світом коляда» — так називався захід, проведений 
мешканцями Березовиці в будинку культури.  

 

Топоровський, І. «Я так її, я так люблю, мою Україну убогу…» [Текст] / 
І. Топоровський // Свобода. — 2011. — 16 берез. — С. 10 : фотогр. — (Встане 
правда? Встане воля?).  
У Хоростківському міському будинку культури провели мистецький захід, присвячений 
пам’яті Великого Кобзаря. 

 

Юрса, Г. Традиції Буцнева [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя . — 
2011. — 11 лют. — С. 1. — (У сільському народному  домі).   
У Буцневі в Народному домі відбувся вечір вшанування українських народних традицій.  

 

Український народний дім 
Валькевич, В. Нове дихання «Перемоги» [Текст] / В. Валькевич // Вільне 

життя. — 2011. — 25 берез. — С. 2. — (Культпроект).  
Про репрезентацію проекту «Український дім «Перемога». Він функціонуватиме як 

незалежний майданчик для творчих зустічей із музикантиами, письменниками, художниками, 
народними майстрами.  
 

Лучка, Д. У «Перемозі» буде Український дім [Текст] / Д. Лучка // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 23—29 берез. — С. 3 : фотогр. 
Про реконструкцію кінотеатру «Перемога» 

 

Смик. О. Олександр Смик: «У кінотеатрі «Перемога» буде Український 
народний дім» [Текст] : [інтерв’ю з громадським діячем, бардом, 
організатором неординарних мистецьких заходів, начальником міського 
управління культури] / спілкувалася Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 
2011. — 9 лют. — С. 6. 

 

Цебрій, Є. У Перемозі будуть кафе, виставки, покази мод [Текст] / 
Є. Цебрій // 20 хвилин. — 2011. — 21—22 берез. — С. 5 : фотогр.  

У кінотеатрі «Перемога» відкрили прес-центр та планують створити тут «Український 
дім». 

 

Шот, М. У Тернополі є свій Український дім [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2011. — 30 берез. — С. 24.  

Про створення Українського дому для втілення культурних проектів Тернополя — 
творчих зустрічей з музикантами, письменниками, художниками, народними майстрами.  

 

Яремин, Я. У «Перемозі» хочуть зробити народний дім [Текст] / 
Я. Яремин // Місто. — 2011. — 23 берез. — С. 5. 

Про реконструкцію кінотеатру «Перемога» та облаштування в ньому Українського 
дому. 
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Персоналії 
Андрій Гамбаль підкорив «Медовий край» [Текст] // Свобода. — 2011. — 

18 берез. — С. 8 : фотогр. — (Знай наших). 
Наш земляк, уродженець с. Лосяча Борщівського району, нині студент Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Андрій Гамбаль став одним із 
переможців міжнародного феставилю «Медовий край», що відбувся у Мелітополі Запорізької 
області.  
 

Балбус, Т. «Люблю творити образи» [Текст] : [інтерв’ю з художницею із 
Кременця] / розмовляла Л. Заморська // 20 хвилин. — 2011. — 11 — 12 лют. — 
С. 13 : фотогр.  
 

Гамбаль, А. Андрій Гамбаль: завжди залишатися з музикою [Текст] : 
[інтерв’ю із студентом Інституту мистецтв ТНПУ ім. В. Гнатюка, 
переможцем багатьох творчих змагань Андрієм Гамбалем] / розмовляла У. 
Коропецька // Вільне життя. — 2011. — 25 берез. — С. 8 : фотогр. — (Знай 
наших). 
 

Заморська, Л. Ляльки і картини приходять у снах, тому твори мають 
особливий магнетизм [Текст] // Л. Заморська // 20 хвилин. — 2011. — 10 — 
11 січ. — С. 12 : фотогр. 

Про тернопільську художницю і лялькарку Наталію Басараб. 
 

Заслужено став заслуженим [Текст] : тернопільському поету-пісняру 
Сергію Сірому присвоїли високе звання // Нова Тернопільська газета. — 
2011. — 30 берез.—5 квіт. — С. 7 : фотогр.  

Сергій Сірий став першим тернополянином, який отримав почесне звання «Заслужений 
діяч естрадного мистецтва України». 
 

Заслужено став заслуженим [Текст] // Свобода. — 2011. — 30 берез. — 
С. 4. — (Приємно повідомити).  

За значний особистий внесок у розвиток естради та вагомі творчі здобутки 
тернопільському поету Сергію Сірому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч 
естрадного мистецтва України». 
 

Курдибаха, О. Олег Курдибаха: «Я лише почав розмальовуватись» 
[Текст] : [інтерв’ю з художником] / В. Собуцька  // Свобода. — 2011. — 
11 лют. — С. 8. — (Зустрічі без прощань).  
 

Ноженко, І. «Вона малює голкою краще, аніж живописець» [Текст] / 
І. Ноженко // 20 хвилин. — 2011. — 28—29 берез. — С. 14 : фотогр.  

Про знану тернопільську вишивальницю Марію Максимів.  
 

Павлік, В. Віктор Павлік: «Для земляків — з любов’ю [Текст] : 
[інтерв’ю з артистом, нашим земляком Віктором Павліком] / розмовляла 
В. Касіян // Вільне життя. — 23 лют. — С. 9 : фотогр. — (Перед концертом).  
 

Сапеляк, С. Степан Сапеляк: «Нині час діалогу притчою божою, любові 
до ближнього…бо світ сатаніє» [Текст] : [інтерв’ю з письменником, 
публіцистом, літературознавцем та громадським діячем Степаном 
Сапеляком] / розмовляла В. Маньовська ; фотогр. І. Пшоняка // Вільне 
життя. — 2011. — 25 берез. — С. 5 : фотогр.  
 



 33 

Тимощук, М. Заслужено став заслуженим [Текст] / М. Тимощук // 
Вільне життя. — 2011. — 30 берез. — С. 2 : фотогр. — (Знай наших!) 

Тернопільському поету Сергію Сірому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч 
естрадного мистецтва України». 
 

До 60- річчя від дня народження тернопільського поета-
пісняра, художника і журналіста  Валерія Залізного 

Ліберний, О. Три музи Валерія Залізного [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2011. — 11 лют. — С. 8. — (Ювілеї). 

Про тернопільського поета-пісняра, громадського діяча, художника, журналіста, 
співака Валерія Залізного. До 60- річчя від дня народження.  

 

Пасічник, Н. Поезія і проза Наталі Пасічник [Текст] : [інтерв’ю з 
поетесою, перекладачем Наталею Пасічник] / розмову вів О. Вільчинський // 
20 хвилин. — 2011. —11 — 12 лют. — С. 15  : фотогр. 

 

Ярема, К. « Я закоханий в пісню рідну!» [Текст] : до 60- річчя поета-
пісняра Валерія Залізного  //Вільне життя. — 2011. — 11 лют. — С. 6 : 
фотогр. — (Джерела). 

 

Інше 
Бурлаку, Н. 25-річчя творчої діяльності Віктор Павлік святкував удома 

[Текст] / Н. Бурлаку // Н. Бурлаку. — 2011. — 11—12 берез. — С. 6 : фотогр. 
Про ювілейні концерти-зустрічі нашого земляка, заслуженого артиста України Віктора 

Павліка у Тернополі та Теребовлі.  
 

Віконська, І. Поєдналася країна рушником та іконою [Текст] / 
І. Віконська  // Вільне життя. — 2011.— 19 січ. — С. 6 : фотогр. — (Духовні 
зустрічі). 

Тернопіль долучився до всеукраїнського громадського проекту «Єдина Україна: Схід і 
Захід разом». Рушник, виконаний нашими майстринями, доповнив всеукраїнську вишивану 
доріжку. 

 

Гадомська, Л. Що ти зробиш для рідного міста? [Текст] / Л. Гадомська // 
Тернопіль вечірній. — 2011. — 19 січ. — С. 10.  

Ініціатива начальника міського управління культури Олександра Смика про проведення 
загальноміської акції «20 реальних справ для рідного міста», присвяченої 20-ій річниці 
Незалежності України.  

 

Дерех, В. Маланку в Тернополі святкували з ракетою, козами та 
багаттям [Текст] / В. Дерех // 20 хвилин . — 2011. — 17 — 18 січ. — С. 9 : 
фотогр. 

 

Дігай, Т. Цілюща його живиця — отчого краю криниця [Текст] / 
Т. Дігай, М. Ониськів // Вільне життя.— 2011. — 2 лют. — С. 6 : фотогр. 
Про урочини з нагоди 70- річчя письменника Василя Фольварочного.  

 

До Тернополя приїде Ліна Костенко [Текст] // Нова Тернопільська 
газета .— 2011. — 16—22 берез. — С. 4 : фотогр.  

На запрошення голови Тернопільської обласної ради Олексія Кайди та представників 
громади Тернополя незабаром у наш край завітає Ліна Костенко.  
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Золотнюк, А. Обрали кращих [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 
2011. — 16 берез. — С. 3. — (А що у вас?). 

Про цьогорічне святкування та нагородження переможців конкурсу «Людина року 
Великого Глибочка» та участь аматорських художніх колективів у ньому. 

 

Калачик, Ю. «Майстри часу»… від Сергія Лазо [Текст] / Ю. Калачик // 
Нова Тернопільська газета. — 2011.— 2—8 лют. —С. 7 : фотогр. 

У відомого тернопільського майстра пера, літератора та барда Сергія Лазо вийшла 
дванадцята книжка — «Майстри часу та ще чогось».  

 

Красуляк, І. А наш — двометровий [Текст] / І. Красуляк // Експрес.— 
2011. — 27 січ.—3 лют. — С. 22 : фотогр. — (Фотофакт).  

У Тернополі двометровий вишитий рушник долучили до  Всеукраїнської вишиваної 
доріжки, яка мандрує містами нашої держави.  

 

Лазо, С. Сергій Лазо : небайдужий чужий серед іншомовних своїх 
[Текст] : [інтерв’ю з поетом, драматургом, перекладачем] / В. Касіян // Вільне 
життя . — 2011. — 4 лют. — С. 8 : фотогр. — (Відверта розмова). 

 

Левенець, Л. Василю Фольварочному — 70! [Текст] : 30 січня наш 
земляк — знаний поет і драматург Василь Фольварочний — відзначив 
сімдесятилітній ювілей / Л. Левенець // Свобода. — 2011. — 4 лют. — С. 8 : 
фотогр. — (У виставковій залі). 

 

Ліберний, О. Один народ — одна держава [Текст] / О. Ліберний ; 
фотогр. А. Брик, І. Пшоняка // Свобода. — 2011. — 26 січ. — С. 3 : фотогр.— 
(Боже, нам єдність подай). 

Про святкування Дня соборності України на Тернопіллі. 
 

Любарчук, О. Різдво в Різдвянах  [Текст]  / О. Любарчук  // Урядовий 
кур’єр.— 2011. — 6 січ. — С. 5 : фотогр. (Незвичайна назва).  

Про історію с. Різдвяни, огляд культурного життя та про традиції проведення Різдвяних 
свят. 

 

Мала, С. Марія Баліцька написала детектив [Текст] / С. Мала // 
20 хвилин. — 2011. — 16—17 берез. — С. 6 : фотогр.  

Творчий вечір автора 29-ти книг тернопільської письменниці Марії Баліцької відбувся у 
книгарні «Дім книги». 

 

Мичко, С. Чудеса Рукомиша» [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 
2011. — 6 січ. — С. — 1,8—9  : фотогр.  

Про історію села, його визначні пам’ятки та скульптуру святого Онуфрія, виготовлену 
для церкви в Рукомиші  Г.-І. Пінзелем.  

 

Мовчан, Р. Рушник єдності покажуть на Євро — 2012 [Текст] / 
Р. Мовчан // Номер один. — 2011. — 19 січ. — С. 15 : фотогр. 

Рушник, вишитий тернопільськими майстринями, доповнив всеукраїнську вишивану 
доріжку, яка мандрує містами нашої держави у рамках Всеукраїнського проекту. 

 

Новіцька, К. Ось така незвичайна «штукенція» [Текст] / К. Новіцька // 
Свобода. — 2011 — 26 січ. — С. 4 : фотогр.— (Окультурюємо підземелля). 

Про відкриття у Тернополі нового мистецького центру «Штуки». 
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Ноженко, І. В Усті розважалися ковбої, які приїхали на спецавто [Текст] / 
І. Ноженко // 20 хвилин. — 2011. — 17 — 18 січ. —С. 9 : фотогр. 

Про свято Маланки у с. Устя Борщівського району.  
 

Ноженко, І. У парку Шевченка молодь водитиме міську Маланку [Текст] / 
І. Ноженко // 20 хвилин. —2011. — 10 — 11 січ. — С. 14 : фотогр.  

Про хід проведення свята Маланки у Тернополі. 
 

Огородник, Н. Кожна шопка — прекрасна по-своєму [Текст] / 
Н. Огородник // Тернопіль вечірній. — 2011. — 12 січ. —С. 20 : фотогр. 

Про різдвяні шопки у Тернополі. 
 

Огородник, Н. «Різдвяне диво» на майдані [Текст] / Н. Огородник // 
Тернопіль вечірній. — 19 січ. — С. 12 : фотогр. 

Відзначення Різдвяних свят на Театральному майдані.  
 

Парасюк, Т. Поезія задля виховання [Текст] / Т. Парасюк // Вільне 
життя. — 2011. — 5 січ. — С. 7. — (Творча зустріч). 

Про зустріч із поетесою-пісняркою Лесею Любарською в Чортківському педагогічному 
училищі ім. О. Барвінського.  

 

Погуляли на «Святі зими» [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2011. — 
23 лют. — С. 6 : фотогр. — (Подія). 

У парку «Національного відродження» відбулося «Свято зими», у рамках якого 
тернополяни були зачаровані театралізованим дійством «Прощальне танго Сніговиці». 

 

Прохорець, О. Повернення Соломії [Текст] / О. Прохорець // Українська 
музична газета. — 2011. —  № 1 (79). — С. 1 : фотогр. — (Наші святині). 

Про відкриття у Тернополі першого в світі пам’ятника славетній українській співачці 
Соломії Крушельницькій .  

 

Романенко, Л. «Сад любові — 2» — пісні для дітей від Богдана 
Мельничука [Текст] / Л. Романенко // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 
16—22 лют. — С. 6 : фотогр. 

 

Тернопільський рушник для вишиваної єдності України [Текст] // Нова 
Тернопільська газета.— 2011. — 19 — 25 січ.— С. 7. 

Про рушник, вишитий тернопільськими майстринями до «Рушникової доріжки 
єдності». 

 

Томчишин, Ю. Сплетіння віршів, музики і графіки від Сергія Лазо 
[Текст] / Ю. Томчишин  // Місто. — 2011. — 2 лют. — С. 24 : фотогр. 

Про нову книгу тернопільського митця Сергія Лазо «Майстри часу та ще чогось». 
 

Топоровський, І. Перед незримим вівтарем слова [Текст] / 
І. Топоровський // Свобода. — 2011. — 25 лют. — С. 8. — (Варто прочитати).  

Про книгу П. Сороки «Вивільнення світла». До 55-річчя від дня народження 
письменника. 

 

Тучапська, Л. Поетичне слово і любов дарували поети своїм  землякам-
рекшинцям [Текст] / Л. Тучапська // Свобода. — 2011. — 18 берез. — С. 5 : 
фотогр. — (Зустрічі з поезією).  

Про зустріч у «Поетичній світлиці» Рекшинської ЗОШ Бережанського району за участю 
поетів Марії Чумарної, Софії Сороки та Олексія Лещишина. 
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Шот, М. Різдво у Різдвянах  [Текст]  // Вільне життя. — 2011. — 5 січ. — 
С. 6 : фотогр. — (Звичаї нашого народу ). 

Про традиції святкування Різдва Христового.  
 

Шот, М. Рушникова доріжка простягнулася до Тернопілля [Текст] / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2011. — 1 лют. — С. 24 : фотогр. 

Тернопільські майстрині презентували рушник у рамках Всеукраїнського проекту 
«Єдина Україна : Схід і Захід разом». 

 

Шот, М. Христос народжується! [Текст] / М. Шот  // Урядовий кур’єр. — 
2011 . — 6 січ. — С. 16 : фотогр. 

Огляд Різдвяних шопок у Тернополі.  
 

Ювілей із VIP — гостями [Текст] : із 70-річчям літератора Василя 
Фольварочного вітали голова ТОДА та поважні столичні гості // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 2 — 8 лют. — С. 5 : фотогр. 

 

Юхим, О. У Тернопіль приїжджав автор «Чорного ворона» [Василь 
Шкляр] [Текст] / О. Юхим  // Свобода. — 2011. — 4 лют. — С. 8 : фотогр. — 
(Першому українському блокбастеру бути?). 

 

Відзначення Шевченківських днів на Тернопільщині 
 

Тернопільщина вшановуватиме генія [Текст] // Вільне життя. — 2011. — 
4 берез. — С. 1. — (Тарасові березини). 

Заходи в рамках Днів пам’яті Тараса Шевченка на Тернопільщині.  
Тернопільщина готується до відзначення Шевченківських днів [Текст] // 

Свобода. — 2011. — 2 берез. — С. 2. — (Офіційне). 
Про підготовку та відзначення Шевченківських днів у закладах культури Тернополя.  

 

Святкування 25-річчя з часу відкриття першого в Україні 
Співочого поля ув м. Тернополі 

Гнатюк, В. У «Співучки» —срібний ювілей! [Текст] : готуватися до 
свята почали уже зараз / В. Гнатюк // Місто. — 2011. — 23 берез. — С. 2 : 
фотогр.  

Про святкування 25-ї річниці з часу відкриття першого в Україні  Співочого поля 
розповідає начальник управлііння культури Тернопільської облдержадміністрації Григорій 
Шергей. 

 

Романенко, Л. Усі «бабаї» підуть в політику! [Текст] : до  25-річчя 
Співочого поля у Тернополі відбудеться фестиваль казкарів / Л. Романенко // 
Нова Тернопільська газета. — 2011. — 23—29 берез. — С. 7.  

Про зустріч із відомим українським казкарем Сашком Лірником та проведення у 
Тернополі європейського фестивалю казкарів, присвяченого 25-річчю Співочого поля. 
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