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Загальні питання культури 
Новосядлий, Б. Сесійний марафон викликає тривогу [Текст] / 

Б. Новосядлий // Свобода. — 2011. — 1 черв. — С. 4. — (В обласній раді). 
На четвертому пленарному засіданні сорокової сесії обласної ради з інформацією 

виступив начальник управління культури ОДА Григорій Шергей. Прийнято ряд програм 
щодо розвитку культури в області.  

*** 
Густенко, О. Діячам культури вручили, окрім дипломів та квітів, ще по 

10 тисяч гривень [Текст] / О. Густенко // Номер один.— 2011. — 1 черв. — 
С. 4 : фотогр. 

Про номінантів обласних поемій у галузі культури за підсумками 2010 року 
 

Курій, Н. Кращих у галузі культури відзначили преміями [Текст] / 
Н. Курій // Свобода. — 2011. — 27 трав. — С. 3 : фотогр. — (Приємно 
повідомити). 

Цьогоріч лауреатами стали дев’ятнадцять митців в одинадцяти номінаціях.  
 

Романенко, Л. За культурні досягнення — 10 тисяч [Текст] / 
Л. Романенко  // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 4 — 10 трав. — С. 6 : 
фотогр. 

Про присудження обласної премії в галузі культури та її лауреатів.  
 

Шот, М. Відзнаки за творчість — діячам культури [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2011. — 7 черв. — С. 16. — (Визнання). 

Про урочисте нагородження діячів культури Тернопільщини. Лауреатами за 
підсумками 2010 року стали 19 кращих особистостей краю. 

*** 
Смик, О. «Успіх — це момент, коли ти долаєш першу планку…» 

[Текст] : Олександр Смик не боїться визнавати помилки. Він каже, що дуже 
багато подій, які відбуваються навколо, наче нас не стосуються, але 
насправді ведуть до успіху чи до невдач. Куди йти — ми обираємо самі : 
[інтерв’ю з начальником управління культури та мистецтв міськради 
Олександром Смиком] / розмовляла Л. Красновська  // 20 хвилин. — 2011. — 
27—28 черв. — С. 10 : фотогр.  

 

Бібліотечна справа 
Заяць, М. Подарували книги бібліотекам [Текст] / М. Заяць // 

Свобода. — 2011. — 15 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Добрі справи). 
Бібліотеки Тернопільщини отримали презент від обласної організації Національної 

спілки письменників України та видавництва «Збруч» — збірку поезій тернопільського 
письменника Михайла Левицького «Де ростем, там мусимо цвісти». 

 

Золотнюк, А. А ви подаруєте дитині книгу? [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя. — 2011. — 8 квіт. — С. 8. — (Акції).  

Про проведення благодійної акції на Тернопільщині з метою оновлення бібліотечних 
фондів шкіл-інтернатів та дитячих будинків.  

 
 

Левицька, Л. «Подаруй дитині книгу» [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2011. — 1 квіт. — С. 4. 

Про благодійну акцію на підтримку книжкових фондів бібліотек будинків-інтернатів 
під патронатом голови обласної ради Олексія Кайди.  
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Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
Гонтковський, П. Бібліотеки повинні бути універсальними [Текст] / 

П. Гонтковський // Гомін волі. — 2011. — 27 трав. — С. 5. 
Про обласну школу методиста на тему «Пріоритети планування роботи  сільської 

бібліотеки», яка відбулася на базі Підволочиської централізованої бібліотечної системи.  
 

Друневич, М. «Вишиванка життєвої долі Остапа Черемшинського» 
[Текст] / М. Друневич // Вільне життя.— 2011. — 13 трав. — С. 8 : фотогр. — 
(Ювілеї).    

Під такою назвою у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ 
функціонує книжково-ілюстративна виставка, присвячена 75-річчю від дня народження 
знаного етнографа, літературознавця і краєзнавця.  

 

Журавлюк, В. Мисливська зброя: минуле і сучасне [Текст] / 
В. Журавлюк // Подільське слово. — 2011. — 29 квіт. — С. 15. 

Про виставку, присвячену мисливській зброї, що діє у відділі сільськогосподарської 
літератури Тернопільської ОУНБ.  

 

Журавлюк, В. Обсадіть помідори чорнобривцями [Текст] / В. Журавлюк // 
Подільське слово. — 2011. — 27 трав. — С. 15. — (Город). 

Поради по вирощуванню томатів пропонує читачам бібліотекар відділу 
сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ Валентина Журавлюк.  

 

Журавлюк, В. Сади і парки: ландшафтний дизайн [Текст] / В. Журавлюк // 
Подільське слово. — 2011. — 24 черв. — С. 15. — (Подвір’я). 

Про книжкову виставку, присвячену ландшафтному дизайну,  що діє у відділі 
сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ, розповідає читачам бібліотекар 
Валентина Журавлюк.  

 

Журавлюк, В. Суничний смак літа [Текст] / В. Журавлюк // Подільське 
слово. — 2011. — 10 черв. — С. 15. 

Про книжкову виставку «Суничний смак літа», на якій представлені книги та журнали з 
детальною інформацією про вирощування суниці, розповідає бібліотекар відділу 
сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ Валентина Журавлюк.  

 

Заяць, М. Три тернопільські Музи читали свої вірші [Текст] / М. Заяць // 
Свобода. — 2011. — 1 квіт. — С. 8.  

У Тернопільській ОУНБ відбулися читання «Поезія молодих», присвячені 
Всесвітньому дню поезії. Свої творіння презентували три талановиті тернополянки — 
Наталія Лазука, Олеся Гудима та Зоряна Биндас. 
 

Коропецька, У. «Живу — наче пишу про себе роман…» [Текст] / 
У. Коропецька // Тернопіль вечірній. — 2011. — 29 квіт. — С. 8.   

У Тернопільській ОУНБ відбулася творча зустріч із Тетяною Дігай — поетесою, 
літературним критиком та музикантом.  
 

Ліберний, О. Лідер нації, що бореться [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 
2011. — 15 черв. — С. 7. — (До 120 річчя Євгена Коновальця). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося засідання «круглого 
столу» на тему «Євген Коновалець у боротьбі за українську державність». Із тематичною 
доповіддю на ньому виступила головний бібліотекар читального залу ОУНБ 
Людмила Рюміна. 
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Новосядлий, Б. Податковий кодекс, «Власний дім» і… непорозуміння із 
телетрансляцією опинилися в центрі уваги третього пленарного засідання 
сорокової сесії Тернопільської обласної ради, яка відбулася минулого тижня 
[Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2011. — 25 трав. — С. 2. — (Із сесії 
обласної ради).    

На третьому засіданні сорокової сесії обласної ради заслухали питання про 
виконання програми поповнення бібліотечних фондів області на період до 2010 року. Звіт 
директора Тернопільської ОУНБ Василя Вітенка, який виступив з цього питання, 
депутати взяли до уваги. Прийнято до виконання і «Програму поповнення бібліотечних 
фондів на 2011—2015 роки».  
 

Новосядлий, Б. «Святе письмо в українському вбранні» [Текст] / 
Б. Новосядлий // Божий сіяч. — 2011. — № 4 (квіт.). — С. 6. — (Скарби 
духовні). 

Про урочини з нагоди 166-ї річниці від дня народження видатного українського 
вченого-фізика, уродженця Тернопільщини  Івана Пулюя та бібліографічний покажчик «Іван 
Пулюй: життя в ім’я науки  та України», підготовлений спеціалістами відділу краєзнавчої 
літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ. 

 

Три мільйони — бібліотекам [Текст] // 20 хвилин. — 2011. — 30—
31 трав. — С. 4. — Зі змісту: «Ми дійшли до того, що під час книжкового 
фестивалю, що проходив у Тернополі, не змогли купити книжок для 
бібліотек, — каже керівник обласної наукової універсальної бібліотеки 
Василь Вітенко.» 

Ухвалено обласну програму поповнення бібліотечних фондів на 2011—2015 рр. Буде 
виділено 2 млн. 848 тис. грн. з обласної казни на потреби бібліотек Тернополя.  

 

Будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
На добудову архіву шукають кошти [Текст] // 20 хвилин. — 2011. — 

30—31 трав. — С. 4.    
Про необхідність виділення коштів на добудову приміщень обласного архіву та 

обласної універсальної наукової бібліотеки.  
 

Новосядлий, Б. Єдині тарифи, гречаний бум і останній шанс 
«Будівельника» [Текст] / Б. Новосядлий // Вільне життя. — 2011. — 8 черв. — 
С. 2. — (З перших уст).  

На черговій прес-конференції голова облдержадміністрації Валентин Хоптян висловив 
бажання завершити спорудження довгобуду обласної бібліотеки. 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Голояд І. «Читати ніхто не хоче, бо немає культури читання» [Текст] : 

[у Тернопільській ОБМ відбувся «круглий стіл» на тему «Книга і читання: 
пріоритети та перспективи в епоху розвитку інформаційних технологій»] // 
Нова Тернопільська газета. — 2011. — 18—24 трав. — С. 7.  

 

Гривас, С. Згадали про Гнатюка [Текст]  / С. Гривас // 20 хвилин. — 
2011. — 6 — 7 трав. — С. 2.  

Усний журнал «Володимир Гнатюк — творець золотого фонду етнології» провели 
5 травня в обласній бібліотеці для молоді.  

 

Гривас, С. Тернопільська бібліотека здобула відразу три перемоги 
[Текст] / С. Гривас   // 20 хвилин. — 2011. — 4 — 5 трав.— С. 5 — 6.    

Про перемогу Тернопільської обласної бібліотеки для молоді у конкурсах.  
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Грищук, Л. Німецька література — для тернопільської молоді [Текст] / 
Л. Грищук // Вільне життя. — 2011. — 6 трав. — С. 6 : фотогр. — 
(Співпрацюємо). 

Про реалізацію в обласній бібліотеці для молоді спеціального проекту бібліотеки та 
німецько-культурного центру Гете-Інституту  «Заочний абонемент [Україна]».  

 

Грищук, Л. «Україна — держава в центрі Європи» [Текст] / Л. Грищук // 
Вільне життя. — 2011. — 10 черв. — С. 1. — ( Що? Де? Коли? ). 

Під такою назвою в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відкрили першу 
книжкову виставку з циклу «Моя країна — незалежна Україна», присвячену 20-й річниці 
незалежності нашої держави.  

 

Гук, Л. Ярмаркували з перемогою [Текст] / Л. Гук // Вільне життя. — 
2011. — 22 квіт. — С. 3 : фотогр. — (Знай наших). 

Інноваційний проект Тернопільської ОБМ «Веб 2.0 на вашу користь»  на першому 
ярмарку інноваційних бібліотечних послуг та електронного врядування  (м. Київ) отримав 
перше місце в конкурсі проектів на кращу інноваційну послугу за напрямком «Інноваційні 
проекти бібліотеки в навчальній діяльності». 

 

Заяць, М. Ярмаркували і перемогли! [Текст] : Тернопільська обласна 
бібліотека для молоді стала кращою в Україні за інноваціями / М. Заяць // 
Свобода. — 2011. — 15 квіт. — С. 3 : фотогр. — («Бібліоміст» єднає друзів). 

Про перемогу Тернопільської ОБМ у першому ярмарку інноваційних бібліотечних 
послуг та електронного врядування. На ярмарку побувала і делегація Тернопільщини, 
очолювана заступником голови облдержадміністрації Петром Гочем та начальником 
управління культури ОДА Григорієм Шергеєм.  

 

Золотнюк, А. Чому варто читати? [Текст] : [у Тернопільській ОБМ діє 
постійна виставка «Зірки із книгою в серці», яку передав фонд Влади 
Прокаєвої «Обдаровані діти — майбутнє України»] // Вільне життя. — 
2011.— 27 трав. — С.6  

 

Коропецька, У. Зі сторінок газети — у книгу [Текст] / У. Коропецька // 
Вільне життя. — 2011. — 1 квіт. — С. 6. — (Резонанс). 

Те ж // Тернопіль вечірній. — 2011. — 6 квіт. — С. 11. 
Про презентацію другого тому вибраних новел Богдана Мельничука «Зек, вождь 

і Гарсія Лорка» у театрі книги «Діалог», що діє при Тернопільській обласній бібліотеці для 
молоді.  
 

Ліберний О. Лідер нації, що бореться [Текст] : [директор Тернопільської 
ОБМ Леся Гук взяла участь в засіданні «круглого столу» на тему «Євген 
Коновалець у боротьбі за українську державність»] // Свобода. — 2011. — 
15 черв. — С. 7.  
 

Перун, В. Дух у дереві й пензлі [Текст] / В. Перун  // Вільне життя. — 
2011. — 10 черв. — С. 1. — ( Що? Де? Коли?).    

25 мистецьких робіт, серед яких — оригінальні ікони, написані на дерев’яній основі та 
прикрашені різьбою, репрезентував тернополянам художник Геннадій Симонов 
у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.  
 

Полянський, Ф. Полковнику Є. Коновальцю присвячено [Текст] / 
Ф. Полянський // Вільне життя. — 2011. — 17 черв. — С. 6. — (Події. Дати. 
Імена).   

Обласна бібліотека для молоді стала співорганізатором другого засідання «круглого 
столу» наукових заходів «Українське державотворення: історія і сучасність».  
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Юрса, Г. Володимирові Гнатюку присвячено [Текст] / Г. Юрса // Вільне 
життя. — 2011. — 3 черв. — С. 2 : фотогр. — (Таланти нашої землі).    

В обласній бібліотеці для молоді відбувся захід «Володимир Гнатюк — творець 
золотого фонду української етнології», приурочений до 140-ї річниці від дня народження 
українського вченого, фольклориста, етнографа.  
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Віконська, І. Здоровим бути модно [Текст] : [про годину здоров'я 

у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей] / І. Віконська // Вільне 
життя. — 2011. – 13 квіт. – С. 7. 

 

Назар, Л. Конкурс «Бібліотечний екслібрис» виявив справжніх 
шанувальників книги [Текст] / Л. Назар // Тернопіль вечірній. — 2011. — 
20 квіт. — С. 4. 

Про конкурс «Бібліотечний екслібрис», що відбувся у  рамках програми «Читаюча 
дитина — майбутнє України» серед учнів 8—11 класів та любителів книги. 

 

Ракоча, Г. Вчились бути громадянами [Текст] / Г. Ракоча // Вільне 
життя. — 2011. — 3 черв. — С. 1. — (Коротко).    

До Міжнороднаго дня захисту дітей в обласній бібліотеці для дітей відкрили виставку 
«Щоб сонцю і квітам всміхалися діти».  

 

Томків, Л. Читати більше, читати краще [Текст] : [про ІІІ етап Все-
українського конкурсу «Найкращий читач України — 2011»] / Л. Томків // 
Вільне життя. — 2011. — 13 квіт. — С. 9. 

 

Федчина, Л. Чорнобиль — біль України [Текст] / Л. Федчина // Вільне 
життя. — 2011. — 29 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Не можна забути). 

На відзнаку 25-ї річниці Чорнобильської трагедії в обласній бібліотеці для дітей 
відбувся вечір  скорботи «Прислухайся…то дзвони лиха». 

 

Чайковська, Я. Гарно співала Олеся Мала [Текст] / Я. Чайковська // 
Тернопіль вечірній. — 2011. — 20 квіт. — С. 4 : фотогр.  

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся концерт переможниці пісенних 
конкурсів Олесі Малої.  

 

Чайківська, Н.  Добрі справи — частина їхнього життя [Текст] / Надія 
Чайківська // Вільне життя. — 2011. — 6 травня. — С. 3. 

Працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей, висловлюють подяку 
працівникам обласної організації Червоного Хреста, які є постійними партнерами 
у проведенні благодійних заходів, учасниками яких є діти-сироти, напівсироти, діти-інваліди 
та діти з багатодітних родин. 

 

Чайківська, Я. Найкращі в дружбі з книгою [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2011. — 6 квіт. — С. 12 : фотогр.  

Про підбиття підсумків обласного туру конкурсу «Найкращий читач України» 
у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. 
 

Чайківська, Я. Шукали «Козацький скарб» [Текст] / Я. Чайківська // 
Вільне життя. — 2011. — 29 квіт. — С. 5. — (Книги-друзі). 

У читальному залі Тернопільської обласної бібліотеки для дітей відбулася презентація  
нової дитячої книги «Козацький скарб», авторами якої є Ірина Мацько та Богдан Мельничук. 
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Інші бібліотеки області 
Бобрівець, М. Бібліотека-музей відкриє свої двері [Текст] / М. Бобрівець // 

Вільне життя. — 2011. — 8 черв. — С. 3. — (Ексклюзив).  
На базі Тернопільської міської бібліотеки № 2 для дітей відкриється бібліотека-музей 

«Літературне Тернопілля».  
 

Захарчук, Д. Поради на всі випадки життя від Марії Баліцької [Текст] / 
Д. Захарчук // Тернопіль вечірній. — 2011. — 20 квіт. — С. 4. 

У Тернопільській міській бібліотеці № 7 для дорослих відбулася зустріч із талановитою 
письменницею Марією Баліцькою. 

 

Земанський, І. Василь Лило: «Бібліотека, збудована в період кризи, — 
це знаково!» [Текст] / І. Земанський // Місто. — 2011. — 8 черв. — С. 3 : 
фотогр.    

Про урочисте відкриття бібліотеки Тернопільського національного економічного 
університету. 

 

Іванишин, В. «Дністрові зорі» сяють у Заліщиках [Текст] / В. Іванишин, 
О. Тракало // Свобода. — 2011. — 17 черв. — С. 6 : фотогр. — (Фестиваль 
скликає друзів).   

Про черговий міжрегіональний фестиваль «Дністрові зорі — 2011», який нещодавно 
відбувся у Заліщиках та активну участь Заліщицької центральної бібліотеки в інформаційній 
підтримці фестивалю.  

 

Їх трудовий стаж вимірюється десятиліттями [Текст] // Свобода. — 
2011. — 15 квіт. — С. 1 : фотогр. — (Жіночі портрети). 
Про Галину Миколаївну Пласконіс — бібліотекаря с. Романівки Тернопільського району. 

 

Левицька, Л. У центрі уваги книжкового форуму — «читайлики» 
[Текст] / Л. Левицька  // Голос України. — 2011. — 14 трав. — С. 8. 

Про переможців конкурсу «Читайлик» Копичинської міської бібліотеки для дітей та їх 
присутність на 2-му Всеукраїнському книжковому форумі у Тернополі. 

 

Лівінський, О. Світ, який люблю [Текст] / О. Лівінський // Тернопіль 
вечірній. — 2011. — 1 черв. — С. 8 : фотогр. — (Остання сторінка). 

У бібліотеці № 5 для дорослих відбулася зустріч із відомою тернопільською поетесою 
і журналісткою Валениною Семеняк-Штангей.  

 

Мандрівка у світ поезії [Текст] // Свобода. — 2011. — 1 черв. — С. 16. — 
(Фотофакт).    

У Тернопільській міській бібліотеці № 8 відбулося дійство під назвою «Поезії чарівних 
струн» за участю голови обласної організації Національної спілки письменників України, 
поета і публіциста Євгена Безкоровайного.  

 

Огородник, Н. День сміху від Павла Глазового [Текст] / Н. Огородник ; 
фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2011. — 6 квіт. — С. 6 : фотогр. — 
(День культури). 

Працівники Тернопільської міської бібліотеки № 2 для дітей підготували для своїх 
маленьких читачів веселе свято, як спогад про українського поета-гумориста і сатирика Павла 
Глазового. 

 

Романенко, Л. Бібліотека-музей «Літературне Тернопілля» — перша 
і єдина в Україні! [Текст] / Л. Романенко  // Нова Тернопільська газета. — 
2011. — 15 — 21 черв. — С. 7 : фотогр.  

Управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради, письменники 
Тернопілля планують створити бібліотеку-музей «Літературне Тернопілля» при міській 
бібліотеці № 2 для дітей.  
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Топоровський, І. Вона малює пензлем і … нитками [Текст] / 
І. Топоровський // Свобода.— 2011. — 20 трав. — С. 5 : фотогр. — 
(Рукотвори).    

Про Хоростківську міську бібліотеку для дітей та бібліотекаря Оксану Богоніс, яка 
навчає дітей рукоділлю. 

 

Чайківська, Я. Учням поезія припала до смаку [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2011. — 20 квіт. — С. 6 : фотогр. 

Про зустріч із поетесою Ярославою Підлужною в Тернопільській бібліотеці № 4 для 
дітей. 

 

Шот, М. Два новосілля в один день [Текст] : у Тернопільському 
економічному університеті відкрилася наукова бібліотека та лінгафонний 
кабінет / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2011. — 3 черв. — С. 5 : фотогр. 

 

Шот, М. Приймлені справи [Текст] / М. Шот // Вільне життя. — 2011. — 
13 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Коли виростають крила).  

Про Наталію Дутку — бібліотекаря села Базар Чортківського району. 
 

Музейна справа 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

Виставка — про космос [Текст] // 20 хвилин. — 2011. — 8—9 квіт. — С. 6.  
Виставку марок «50 років від дня першого у світі польоту людини в космос» відкриють 

в обласному краєзнавчому музеї.  
 

Заморська, Л. У музеї — живописець і винахідник [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2011. — 10 — 11 черв. — С. 22 : фотогр.   

Про дві виставки — «З нових надходжень музею. 2011р.» та «Теодор Вацик — 125» 
в обласному краєзнавчому музеї.  

 

Костюк, С. Поверненню Кобзаря [Текст] / С. Костюк  // Вільне життя. — 
2011. — 10  черв. — С. 1. — (Що? Де? Коли?). 

150-і роковини перепоховання Кобзаря в Україні науковці Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею відзначили тематичною виставкою графіки фондової збірки «Микола 
Стратілат. Шевченкіана». 

 

Костюк, С. Степан Костюк: «Ми маємо багато золота, але часом не 
знаємо про це» [Текст] : [розмова з дир. обл. краєзнав. музею] / розмову вела 
В. Баца // Вільне життя. — 2011.— 13 трав. —  С. 6. — (18 травня — 
Міжнародний день музеїв). 

Про унікальні колекції, експонати, артефакти Тернопільського обласного краєзнавчого 
музею.   

 

Ліберний, О. Для мистецтва в’язниць немає [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2011. — 15 квіт. — С. 5. — (Виставки). 

У виставковому залі обласного краєзнавчого музею працює передвеликодня виставка 
творів образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва засуджених з усіх областей 
України. 

 

Мороз, В. У Тернополі — виставка дерев’яних церков [Текст] / 
В. Мороз // 20 хвилин. — 2011. — 25—26 віт. — С. 14 : фотогр. 

Макети 26 уже знищених дерев’яних церков Західної України, в тому числі трьох із 
Тернопілля, можна побачити на виставці в обласному краєзнавчому музеї. 
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Новіцька, К. Понад двадцять церков вмістилось у … краєзнавчому музеї 
[Текст] / К. Новіцька // Свобода. — 2011. — 20 квіт. — С. 3 : фотогр. — 
(Унікальна колекція). 

Про відкриття виставки дерев’яної сакральної архітектури в обласному краєзнавчому 
музеї. 

 

Ноженко, І. Тернополянам — картини в’язнів [Текст] / І. Ноженко // 
20 хвилин. — 2011. — 11—12 квіт. — С. 14. 

Виставку робіт олійного живопису і графіки, автори яких перебувають у місцях 
позбавлення волі, відкрили в обласному краєзнавчому музеї. 

 

Огородник, Н. «Жінка — центр Всесвіту свідомості чоловіка» [Текст] : 
творчі роботи тернопільського фотохудожника В’ячеслава Костюкова 
викликають шквал емоцій у відвідувачів виставки. Серед робіт метра немає 
фотографій незавершених чи неуспішних / Н. Огородник, І. Ноженко // 
20 хвилин. — 2011. — 13 — 14 черв. — С. 14 : фотогр. 

 

Огородник, Н. Тернополяни про Ігоря Герету завжди пам’ятатимуть 
[Текст] / Н. Огородник  // Тернопіль вечірній. — 2011. — 15 черв. — С. 2 : 
фотогр. 

В обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку на пошанування пам’яті 
Ігоря Герети. 
 

Садовська, Г. Мойсей фотографії та співець жіночої вроди [Текст] // 
Вільне життя. — 2011. — 10 черв. — С. 8. — (Вернісаж).  

Про фотохудожника В’ячеслава Костюкова та фотовиставку «Моя любов — жінка» 
в обласному краєзнавчому музеї. До 70-річчя від дня народження. 

 

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

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

 

Стецько, В. Віра Стецько: «Мрію перетворити Старий замок Тернополя 
на культурний центр» [Текст] : відомий тернопільський краєзнавець Віра 
Стецько відсвяткувала 55-річчя : [інтерв’ю із завідувачкою відділу науково-
просвітницької роботи Тернопільського обласного краєзнавчого музею 
Вірою Стецько] // Номер один. — 2011. — 6 квіт. — С. 9 : фотогр. 

 

Чайківська, Я. Картини тернопільських в’язнів побачать у Відні 
[Текст] / Я. Чайківська ; фотогр. автора // Тернопіль вечірній. — 2011. — 
13 квіт. — С. 7 : фотогр. 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки 
мистецьких творів людей, позбавлених волі. Представлено 98 робіт. 

 

Тернопільський обласний художній музей 
Ваврик, О. Художній музей: день за днем [Текст] / О. Ваврик // Вільне 

життя. — 2011. — 8 квіт. — С. 1. — Із змісту:  
«В сім’ ї вольній, новій» [про традиційну Шевченківську виставку 

з фондів музею до 197-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря]; 
Пам’яті митця [про вечір пам’яті Зеновія Флінти]; 
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«Вишиванка — символ України» [про експозицію Марії Максимів — 
майстра художньої вишивки, члена творчого об’єднання «Берегиня» 
з Тернополя]. 

 

Дуда, І. Ігор Дуда: «Художні музеї не мають власного приміщення 
тільки у Тернополі і Донецьку…» [Текст] : [інтерв’ю з директором 
Тернопільського обласного художнього музею, заслуженим працівником 
культури України І. Дудою] / розмовляла М. Юхно-Лучка // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 25 — 31трав. — С. 7 : фотогр. 

 

Мала, С. Художньому музею виповнилося 20 років [Текст] / С. Мала // 
20 хвилин. — 2011.— 20—21 трав. —  С. 4. 

У рамках заходу відбулась презентація книги про історію обласного художнього музею 
та відкриття виставки робіт художника Миколи Глущенка. 

 

Ткачук, У. Музей відзначив ювілей [Текст] / У. Ткачук // Свобода. — 
2011. — 20 трав. — С. 3 : фотогр.  

Про відзначення 20-річчя Тернопільського обласного художнього музею.  
 

Борщівський обласний комунальний краєзнавчий музей 
Мадзій, І. Натхнення черпає в любові [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя. — 

2011. — 8 квіт. — С. 5 : фотогр. — (Ювілеї). 
У Борщівському обласному комунальному краєзнавчому музеї відкрилась персональна 

виставка відомого художника-живописця зі Скали-Подільської Євгена Шпака, приурочена до 
його 60-річного ювілею. 

 

Монастириський обласний комунальний музей  
лемківської культури і побуту 

Левицька, Л. Музей збагатився Мадонною [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2011. — 9 квіт. — С. 16. — (Із регіонів). 

Монастириському обласному комунальному музею лемківської культури і побуту 
передано скульптуру «Мадонна на колінах». ЇЇ автор — відомий скульптор Михайло 
Черешньовський. 

 

Обласний комунальний музей Богдана Лепкого, м. Бережани 
Гнатюк, В. Єдиний у світі музей Богдана Лепкого під загрозою [Текст] / 

В. Гнатюк // Місто. — 2011. — 6 квіт. — С. 5. 
Про клопотання щодо поновлення опалення в обласному комунальному музеї Богдана 

Лепкого в Бережанах. 
 

Дирда, С. Обласна рада взялася рятувати музей Лепкого у Бережанах 
[Текст] / С. Дирда // Номер один. — 2011. — 6 квіт. — С. 12 : фотогр. 

 

Михайлюк, М. Подбаймо про долю музею [Текст] / М. Михайлюк // 
Вільне життя. — 2011. — 8 квіт. — С. 2. — (Болить). 

Про лист із клопотанням щодо поновлення опалення в обласному комунальному музеї 
Богдана Лепкого в Бережанах.  
 

Хміляр, Л. Музей волає «SOS!» [Текст] / Л. Хміляр // Свобода. — 
2011. — 8 квіт. — С. 12 : фотогр. — (Холодно на…душі).  

Про відсутність опалення у музеї Богдана Лепкого в Бережанах та шляхи вирішення 
цієї проблеми. 
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Чемера, Г. Ганна Чемера: «Житття пройшло як зорепад» [Текст] : 
[інтерв’ю із жителькою села Вікно Ганною Олексіївною Чемерою] / 
[розмовляла] В. Томчишин // Свобода. — 2011. — 27 квіт. — С. 10 : 
фотогр. — (Зустріч з цікавою людиною). 

Про історію села Вікно Гусятинського району та відкриття в ньому краєзнавчого 
музею. 

 

Обласний комунальний етнографічно-меморіальний  
музей Володимира Гнатюка, с. Велеснів Монастириського району 
Романенко, Л. Остап Черемшинський: «Не було б Гнатюка, не було 

б і мене…» [Текст] : відомий краєзнавець і етнограф відсвяткував 75-річчя / 
Л. Романенко / Нова Тернопільська газета. — 2011. — 29 черв. —  5 лип. — 
С. 5: фотогр.  

 

Черемшинський, О. …І я почав збирати матеріали про Володимира 
Гнатюка [Текст] / О. Черемшинський //Вільне життя. — 2011. — 17 черв. —  
С. 6 : фотогр. — (Це було 50 років тому).  

Автор статті складає сердечну подяку газеті «Вільне життя», публікації якої у 60-х 
роках ХХ століття стали основою початку теперішнього обласного комунального 
етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюна у Велесневі. 
 

Якель, Р. «Якби кожна велика постать мала б свого Черемшинського…» 
[Текст] / Р. Якель; фотогр. М. Василечка // Вільне життя.— 2011. — 1 лип. — 
С. 8 : фотогр. — (Ювілеї). 

Про відзначення 75-річчя від дня народження відомого в області краєзнавця, 
заслуженого працівника культури України Остапа Черемшинського. 
 

Інші музеї 
Бідзіля, Т. Божий дар — людям  [Текст] / Т. Бідзіля  // Свобода.— 2011. — 

17 черв. — С. 4 : фотогр.  
У Бережанському районному краєзнавчому музеї відбулася урочиста академія з нагоди 

100-річчя від дня народження талановитого художника, уродженця краю Володимира 
Савчака.  

 

Бідзіля, Т. Палітра любові й краси Ярослава Омеляна [Текст] / Т. Бідзіля // 
Вільне життя. — 2011. — 1 квіт. — С. 6 : фотогр. — (У виставковій залі). 

У виставковій залі Бережанського районного краєзнавчого музею з нагоди 
Шевченківських днів відкрили виставку живопису й графіки заслуженого художника 
України, члена Національної спілки художників України, лауреата премії ім. братів Богдана 
та Левка Лепких Ярослава Омеляна.  
 

Віконська, І. «Не люблю сірого живопису» [Текст] / І. Віконська // 
Вільне життя. — 2011. — 29 квіт. — С. 8. — (Голос митця). 

У Кременецькому обласному комунальному літературно-меморіальному музеї Юліуша 
Словацького відкрилася персональна виставка Олени Поліщук «Досконалість 
у примітивності». 
 

Савка, О. І. Подяка [Текст] / О. І. Савка, І. А. Олещук // Свобода. — 
2011. — 15 квіт. — С. 7.  

Працівники історико-меморіального музею політичних в’язнів щиро дякують 
подружжю Маркізів за 34 томи «Літопису УПА» та спогади ветеранів УПА в 3-х книгах.  
 



 12 

Проців, М. Маестро із синіх гір [Текст] : 100-річчя Володимира Савчака / 
М. Проців // Вільне життя. — 2011. — 17 черв. — С. 6 : фотогр. — ( Ювілеї ). 

Про заходи, присвячені 100-річчю від дня народження Володимира Савчака, 
у Бережанському районному краєзнавчому музеї.  
 

Театри 
 

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

Бурлаку, Н. Билися, але все ж подружилися [ Текст] / Н. Бурлаку // RIA 
плюс. —  2011. — 29 черв. — С. 20 : фотогр.   

Про закриття цьогорічного театрального сезону в Тернопільському академічному 
обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка та враження малечі від 
вистави за казкою Д. Урбана «Усі миші люблять сир».  
 

Бурлаку, Н. Якщо женився, вий гніздо сам [Текст] / Н. Бурлаку // 
20 хвилин. — 2011. — 15 — 16 черв. — С. 19 : фотогр.   

Про те, як серйозно актори готувалися до вистави за п’єсою І. Карпенка-Карого 
«Безталанні».  

 

Драмтеатр пішов на канікули  [Текст]  // Нова Тернопільська газета. — 
2011. — 29 черв. — С. 5. 

Тернопільський академічний обласний український драматичний театр 
ім. Т. Г. Шевченка закрив черговий театральний сезон виставою «Мазепа», в якій був 
задіяний увесь творчий склад колективу. 

 

Жила, В. В’ячеслав Жила: «Хочу, щоб на моїй дорозі було менше дурнів 
і дилетантів» [Текст] : [інтерв’ю з режисером Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г.Шевченка заслуженим 
діячем мистецтв України В. Жилою] / вела Г. Садовська // Вільне життя. — 
2011. — 1 квіт. — С. 6 : фотогр.— (Інтерв’ю ВЖ). 

 

Мельничук, Б. Володимиру Ячмінському — 75! [Текст] / Б. Мельничук // 
Місто. — 2011. — 15 черв. — С. 8.  

Автор висловлює захоплення творчістю самобутнього майстра України Володимира 
Ячмінського та присвячує вірш з нагоди його 75-річчя.  

 

Огородник, Н. Успіх «Акомпоніатора» на тернопільській сцені [Текст] / 
Н. Огородник // Тернопіль вечірній. — 2011. — 29 квіт. —С. 8 : фотогр.   

На малій сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру імені Т. Г. Шевченка з моновиставою за твором Марселя Мітуа «Акомпоніатор» 
виступив лауреат Міжнародних театральних фестивалів, керівник Хмельницького монотеатру 
«Кут» Володимир Смотритель.  

 

Протасевич, А. У театр на комедію люди йдуть за гарним настроєм 
[Текст] : музична та динамічна прем’єрна вистава «Витівки Скапена» 
зарядить глядачів позитивними емоціями. Цією п’єсою актори драматичного 
театру розпочали сезон комедії у Тернополі / А. Протасевич // 20 хвилин. — 
2011. — 3—4 трав. — С. 22 : фотогр.  

 

Садовська, Г. Тиха правда Володимира Ячмінського [Текст] / 
Г. Садовська  // Вільне життя. — 2011. — 15 черв. — С. 6 : фотогр. — 
(Ювілеї).      

Творчий портрет народного артиста України, який півстоліття вірою і правдою служить 
театру та його величності — глядачу. До75-річчя від дня народження.  
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Собуцька, В. Драма загублених життів [Текст] / В. Собуцька ; фотогр. 
Т. Іванківа // Свобода. — 2011. — 8 квіт. — С. 1, 8 : фотогр. — (Прем’єра). 

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка пройшли прем’єрні покази вистави «Глитай, або ж Павук» за драмою 
М. Кропивницького. Режисер — В. Жила. 

 

Собуцька, В. Епоха театру Ячмінського [Текст] / В. Собуцька // 
Свобода. — 2011. — 15 черв. — С. 6 : фотогр. — (Вітаємо).  

Про геніально талановитого актора, живу легенду Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Володимира Ячмінського, 
якому виповнюється 75 років. 

 

Федорців, Н. Театр завершив черговий сезон [Текст] : підвищення 
окладів актори не дочекалися  // Н. Федорців  // Місто. — 2011. — 29 черв. —  
С. 2.  

Директор Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка про найкасовіші вистави минулого театрального сезону.  

 

Ячмінський, В. Володимир Ячмінський: «І в житті, і на сцені ми 
забагато кричимо. А правда завжди тиха…» [Текст] : [інтерв’ю з народним 
артистом України, лауреатом премій ім. Миколи Садовського та ім. Леся 
Курбаса Володимиром Ячмінським] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська 
газета. — 2011. — 8 — 14 черв. —  С. 7 : фотогр.  

Про великого актора, вчителя високої професії, якій він служив 50 років. До 75-річчя 
від дня народження. 

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Бурлаку, Н. У душі кожен із нас — дитина [Текст] / Н. Бурлаку // RIA 

плюс. — 2011. — 13 квіт. — С. 19 : фотогр. 
Про Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки та тих, хто виготовляє 

декорації, реквізит  і ляльки. 
 

Іван Шелеп — заслужений діяч мистецтв України [Текст]  // Місто.— 
2011. — 29 черв. — С. 3.  

Почесне звання художньому керівникові Тернопільського обласного академічного 
театру актора і ляльки присвоїв своїм указом від 24 червня Президент України. 
 

Степчук, К. До зустрічі у вересні [Текст] / К. Степчук // Вільне життя. — 
2011. — 1 лип. — С. 8. — (Лялькарі попрощалися).  

Тернопільський  академічний обласний театр актора і ляльки казкою «Кіт у чоботях» 
завершив 31-й театральний сезон.  
 

Аматорські театри 
Народний художній театр «Дивосвіт» 

Юхно-Лучка, М. «Дивосвіт» Ольги Матвієвської [Текст] : єдиний 
в Україні народний шкільний театр — у Тернополі! / М. Юхно-Лучка // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 6—12 квіт. — С. 7 : фотогр.  

Про художнього керівника народного шкільного театру «Дивосвіт», заслуженого 
працівника освіти Ольгу Матвієвську, завдяки якій театр при Тернопільській ЗОШ № 22 
здобув визнання в Україні. 
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Народний аматорський театр  
у смт Великий Глибочок Тернопільського району 

Віконська, І. Великоглибочецька Хресна дорога [Текст] / І. Віконська // 
Вільне життя. — 2011. — 13 квіт. — С. 6 : фотогр. — (На теми вічні). 

Про духовну виставу «Хресна дорога. Тернистий шлях Ісуса Христа Сина Божого» 
у виконанні народного аматорського театру будинку культури Великого Глибочка 
Тернопільського району.  

 

Юхно-Лучка, М. Театр з Великого Глибочка мріє побувати в Єрусалимі 
[Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 3 трав. — 
С. 6. 

Упродовж Великого посту свою Хресну дорогу народний аматорський театр з Великого  
Глибочка показав у 18 містах, містечках та селах Тернопільщини і Львівщини. 

 

Інші аматорські театри 
Орляк, А. У Кутківці — з театром [Текст] / А. Орляк // Вільне життя. — 

2011. — 1 квіт. — С. 8. — (Творчий проект).  
Про виступ молодіжного народного театру «Багато галасу» в Кутковецькому будинку 

культури. 
 

Фаріон, І. Із трактористів, бухгалтерів, продавців — в артисти… 
[Текст] : у селі Рогачині на Тернопільщині з’явився свій міні-театр  / 
І. Фаріон //Високий замок. — 2011. — 29 квіт.—1 трав. — С. 15 : фотогр. 

 

Філармонія, концерти 
 

Тернопільська обласна філармонія 
Дяків, О. Гурту «Otava» аплодує весь світ» [Текст] / О. Дяків // Нова 

Тернопільська газета. — 2011. — 4 — 10 трав. — С. 6 : фотогр.    
У Тернопільській обласній філармонії відбувся сольний концерт гурту «Otava». 
 

Ноженко, І. Камерний оркестр зіграє популярні класичні хіти для 
тернополян [ Текст] / І. Ноженко // 20 хвилин. — 2011. — 3—4 черв. — С. 22. 

Про програму концерту Муніципального Галицького камерного оркестру в обласній 
філармонії. 

 

Романенко, Л. Пісні наших перемог [Текст] : пісенний проект для 
тернополян — від «Піккардійської терції» та «Куреня» / Л. Романенко // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 4 —10 трав. —  С. 6 : фотогр. 

В обласній філармонії учасники гурту «Піккардійська терція» та грайбанда «Курінь» 
підготували для шанувальників повстанської пісні новий пісенний проект «Пісні для 
українців».  

 

Томчишин, Ю. Завдяки бабусі із розбишаки виріс піаніст [Текст] : мало 
мріяти і мати талант, потрібно щодня важко працювати / Ю. Томчишин // 
Місто. — 2011. — 20 квіт. — С. 8 : фотогр. 

Про тернопільського піаніста Віталія Бобровського та його виступ із камерним 
оркестром обласної філармонії. 

 

Томчишин, Ю. Завершили сезон чудовим концертом [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. —  2011. — 8 черв. — С. 8 : фотогр. 

Муніципальний Галицький камерний оркестр закінчив свій XIX-й концертний сезон 
неймовірним музичним святом, яке відбулося у філармонії.  
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Чайківська, Я. «Піккардійці» дають друге життя забутим пісням [Текст] / 
Я. Чайківська  //Тернопіль вечірній. — 2011. — 4 трав. — С. 8 :  фотогр.  

Про прем’єру пісенного проекту вокалістів «Піккардійської терції» та дуету «Курінь», 
що відбудеться в обласній  філармонії.  

 

Чубата, Д. І пристрасно, і романтично [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя. — 2011. — 13 квіт. — С. 7 : фотогр. 
В обласній філармонії відбувся концерт фортепіанної музики, який подарував своїм 
землякам студент Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка Віталій 
Бобровський. 

 

Чубата, Д. Сув’язь мелодій [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя. — 2011. — 
1 лип. — С. 8. — (Новини культури). 

Про завершення дев’ятнадцятого концертного сезону Муніципальним Галицьким 
камерним оркестром під орудою заслуженого артиста України В. Феленчака.  

 

Шот, М. На сцені звучали пісні та цвіли іриси [Текст] / М. Шот // Вільне 
життя. — 2011. — 27 трав. — С. 1 : фотогр. — (Вечори у філармонії). 

Про цьогорічну концертну програму, присвячену відомій польській співачці Анні 
Герман, в обласній філармонії.  

 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
Бурлаку, Н. «Я не пишу про вигадане…» [Текст] / Н. Бурлаку // RIA 

плюс. — 2011. — 27 квіт. — С. 13 : фотогр. 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса Юрій Андрухович презентував свої твори у рамках 

туру «Аперитив». 
 

Заяць, М. Бо все починається з мами [Текст]  / М. Заяць  // Свобода. — 
2011. — 11 трав. — С. 3 :  фотогр. — (Свято для найрідніших).  

Про святковий концерт з нагоди Дня матері в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
Подарували дійство аматорські та професійні колективи Борщівщини.  

 

Огородник, Н.  Підтвердили високе звання [Текст] / Н. Огородник // 
Тернопіль вечірній. — 2011. — 20 квіт. — С. 7 : фотогр.  

Про творчий звіт колективів Палацу культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
на підтвердження звання народний та зразковий. 

 

Інші концерти 
Базик, Л. Аматори відзвітували [Текст] / Л. Базик // Вільне життя. — 

2011. — 27 трав. — С. 5. — (Народна творчість).  
Про творчі звіти народних, зразкових аматорських колективів Підволочиського та 

Чортківського районів, присвячені 20-річчю незалежності України, під гаслом «Благословенні 
будьмо і єдині».  

 

Базик, Л. Творчі звіти аматорів [Текст] / Л. Базик // Свобода. — 2011. — 
8 квіт — С. 6 : фотогр. — (До 20-ліття незалежності України). 
Про творчі звіти народних та зразкових аматорських колективів у Бучачі, Козові, 
Бережанах. 

 

Базик, Л. Творчі звіти аматорів Тернопілля [Текст] / Л. Базик // Свобода. — 
2011. — 27 трав. — С. 6 : фотогр. — (Пісня єднає нас). 

Протягом лютого-травня в області відбувалися творчі звіти народних, зразкових 
аматорських колективів, присвячені 20-річчю незалежності України, під гаслом 
«Благословенні  будьмо і єдині». 
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Вітер, В. «Мій рідний край — дитинства сторона…»  [Текст] / В. Вітер; 
фотогр. М. Василечка // Вільне життя. — 2011. — 13 трав. — С. 1 : фотогр. —  
(Звітують юні).  

Творчий звіт колективів Тернопільського міського центру творчості дітей та юнацтва 
«Мій рідний край — дитинства сторона, мій рідний край — Галичина» цьогоріч відбувся 
в рамках конкурсу « Таланти твої, Україно!». 

 

Заморська, Л. Буде творчий вечір Надії Кулик [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин.— 2011. — 13—14 трав. — С. 22.  

Про творчий вечір «Ой, співаночки мої» тернопільської бандуристки, співачки, автора 
та виконавця власних пісень Надії Кулик.  
 

Новіцька. К. Величальна пісня України [Текст] / К. Новіцька // Свобода. — 
2011. — 20 квіт. — С. 14 : фотогр. — («Відмініссімо»). 

Про участь в обласному конкурсному творчому звіті художніх колективів 
Чортківського педагогічного училища ім. О. Барвінського. 

 

Навчальні заклади 
Тернопільське обласне державне музичне училище  

ім. С. Крушельницької 
Маловічков С. Сергій Маловічков: «Професійний музикант повинен 

мати «відчуття ліктя»[Текст] : [інтерв’ю із завідувачем загального 
фортепіано Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької] / спілкувалася Я. Чайківська ; фотогр. автора // 
Тернопіль вечірній. — 2011. — 13 квіт. — С. 7 : фотогр. — (Культура). 

 

Маращак, А. Таки таланти!  / А. Маращак  // Вільне життя. — 2011. — 
8 черв. — С. 6.   

У Тернопільському обласному державному музичному училищі ім. Соломії 
Крушельницької відбувся концерт «У сузір’ ї талантів», участь у якому взяли лауреати 
і дипломанти міжрегіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів.  

 

Тернопільська обласна  експериментальна комплексна 
школа мистецтв 

Володимир Болєщук: «Школа мистецтв була, є і буде!» [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 1—7 черв. —  С. 2 : фотогр. 

Програму забезпечення функціонування  школи мистецтв на період до 2015 року 
затвердила сесія Тернопільської обласної ради.  

 

Герасимів, З. Влада не може визначитись, хто фінансуватиме школу 
мистецтв [Текст] / З. Герасимів // Номер один. — 2011. — 6 квіт. — С. 4 : 
фотогр.  

Про ситуацію, пов’язану з обласною експериментальною комплексною школою 
мистецтв щодо її передачі на баланс м. Тернополя. 

 

Голояд, І. Три години мистецтва від школи мистецтв [Текст] / І. Голояд // 
Нова Тернопільська газета. — 2011. — 18—24 трав. — С. 6 : фотогр.  

На сцені Тернопільської обласної філармонії відбувся творчий звіт Тернопільської 
обласної експериментальної комплексної школи мистецтв.  
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Лічинська, С. Юні таланти школи мистецтв зірвали аншлаг [Текст] / 
С. Лічинська // Місто. — 2011. — 25 трав. — С. 21.  

Про концерт школи мистецтв в обласній філармонії.  
 

Мусієнко, Н. Суть мистецтва — дивувати [Текст] / Н. Мусієнко // Вільне 
життя. — 2011. — 20 трав. — С. 6. — (Творчі звіти). 

Про звітний концерт Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи 
мистецтв.  

 

Новак, Н. Школу мистецтв не закриють. Навпаки — добудують ще 
поверх [Текст] / Н. Новак // RIA плюс. —  2011. — 1 черв. — С. 2. 

Про новий статус забезпечення функціонування обласної експериментальної 
комплексної школи мистецтв розповідає начальник управління культури ОДА Григорій 
Шергей. 

 

Школа мистецтв розбудовується [Текст] // Місто. —  2011. — 1 черв. — С. 3. 
Тернопільська обласна експериментальна комплексна школа мистецтв стане об’єктом 

спільного користування Тернопільської обласної і міської рад. 
 

Інші навчальні заклади 
Відкрили меморіальну дошку Василю Барвінському [Текст] // Тернопіль 

вечірній. — 2011. — 1 черв. — С. 2 : фотогр. 
Біля входу до музичної школи № 1 відкрили меморіальну дошку її фундатору — 

композитору Василю Барвінському.  
 

Голояд, І. Школу іменем Барвінського не назвали, проте пам’ятну дошку 
встановили [Текст] / І. Голояд // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 1—
7 черв. — С. 5 : фотогр. 

Меморіальну дошку великому композитору, уродженцю Тернополя, фундатору першої 
в місті музичної школи Василю Барвінському відкрили при вході до Тернопільської музичної 
школи № 1. 

 

Гривас, С. Премію отримали з рук Марчука [Текст] / С. Гривас // 
20 хвилин. — 2011.— 25—26 трав. —  С. 2. 

Вперше у Тернополі вручали премію народного художника України Івана Марчука. 
Такої нагороди удостоїлись учні художньої школи — переможці конкурсу малюнків. 

 

Загорська, В. Перші перемоги юної бандуристки [Текст] / В. Загорська // 
Вільне життя. — 2011. — 13 квіт. — С. 7 : фотогр. — (Знай наших!).  

Про Тетяну Кривіцьку з Почаївської школи естетичного виховання, якій лише 10 років, 
а вона вже дипломантка трьох конкурсів різних рівнів. 

 

Ісевич, Л. Чиста, щира та відкрита музика дитячої душі [Текст] / 
Л. Ісевич // Свобода. — 2011. — 20 квіт. — С. 14 : фотогр. — (Талановите 
Тернопілля). 

У Тернопільській музичній школі № 2 відбувся 10-й ювілейний конкурс класичної та 
камерної музики «Консонанс — 2011». 

 

Проців, Л. Святкували, ще й на скрипках вигравали [Текст] / Л. Проців // 
Вільне життя.— 2011. — 11 трав. — С. 7.  

Козівська школа мистецтв відсвяткувала своє 45-річчя. Урочистості відбулися 
в районному будинку культури. 
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Томчишин, Ю. Школа ремесел шанує традиції [Текст] : діти можуть 
займатися улюбленим ремеслом протягом канікул / Ю. Томчишин // 
Місто. — 2011. — 1 черв. — С. 2 : фотогр.     

Про звітну виставку Тернопільської школи народних ремесел. 

Виставки, пленери 
Мистецька галерея «Бункермуз» 

Балабан, М. Мистецтво молодіє [Текст] / Н. Балабан // Вільне життя. — 
2011. — 3 черв. — С. 8. — (Творчий старт).  

У картинній галереї обласної організації Національної спілки художників України 
відкрилася виставка робіт Оксани Гриненко та Андрія Говди. 

 

Золотнюк, А. Чому варто читати?» [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя.— 2011. — 27 трав. — С. 6 : фотогр. — (Репрезентації).    

Про відкриття в «Бункермузі» трьох виставок у рамках проекту «Зірки із книгою у сер-
ці» та передачу обласній бібліотеці для молоді альтернативи — зменшених робіт формату А4. 

 

Ноженко, І. У Тернополі — модерна графіка й живопис [Текст] / 
І. Ноженко // 20 хвилин. — 2011. — 30—31трав. — С. 14 : фотогр. 

Виставку графіки й живопису молодих тернопільських художників Оксани Гриценко 
й Андрія Говди відкрили у галереї обласної організації Національної спілки художників 
України. 

 

Інші виставки 
Голояд, І. Творча територія для митців-початківців [Текст] / І. Голояд // 

Вільне життя. — 2011. — 15 квіт. — С. 8. — (Виставка). 
Про виставку картин, на якій представлено близько півсотні робіт молодих художників,  

відкрилася в арт-бутіку «PICASSO». 
 

Золотнюк, А. Степан Сапеляк буде почесним громадянином Тернополя 
[Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 2011. — 1 квіт. — С. 6. — 
(До ювілею).  

Про ініціативу присвоїти письменнику таке звання та відкриття виставки «Непокора. 
Свобода. Життя…» в ДАТО. До 60-річчя  від дня народження письменника.  

 

«Й озветься дерево любов’ю до Христа» [Текст] // Свобода. — 2011. — 
27 квіт. — С. 3 : фотогр.  

Про іконописця з Підволочиська Володимира Шерстія та експозицію робіт майстра 
в ДАТО. 

 

Касіян, В. Леонід Тіт: «Душею я там, у Карпатах» [Текст] / В. Касіян ; 
фотогр. В. Бурми // Вільне життя. — 2011. — 15 квіт. — С. 8 : фотогр. — 
(Варте уваги). 

Про фотохудожника Леоніда Тіта та його виставку в картинній галереї обласної 
організації Національної спілки художників України. 

 

Коропецька, У. Автолітографії Євгена Удіна [Текст] / У. Коропецька // 
Вільне життя. — 2011. — 15 квіт. — (Анонс).  

Виставкою графіки «Автолітографії» відзначив свій день народження заслужений 
художник України Євген Удін. 
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Левицька, Л. Ще один крок до прекрасного [Текст] / Л. Левицька // 
Голос України. — 2011. — 21 трав. — С. 11 : фотогр.     

У Тернопільському національному економічному університеті відкрито виставкову 
залу. Своє мистецтво представили тут студенти та викладачі Косівського інституту 
прикладного і декоративного мистецтва. 

 

Ліберний, О. Володимир Гнатюк — знавець перлин народних [Текст] / 
О. Ліберний  // Свобода. — 2011. — 13 трав. — С. 8. — (Ювілейна виставка).  

Із нагоди 140-річчя від дня народження вченого світової слави, етнографа, 
фольклориста, літературознавця, академіка Володимира Гнатюка в ДАТО відкрили виставку 
«Знавець перлин народних». 

 

Ліберний, О. Прекрасний світ картин Євгена Удіна [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. —  2011. — 3 черв. — С. 8 : фотогр. — (Виставки). 

У приватній АртГалереї експонується персональна виставка автолітографій 
заслуженого художника України Євгена Удіна. 

 

Ліберний, О. Усе почалося з Шевченкового слова [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2011. — 20 квіт. — С. 11. — (Творчі звіти: до Дня незалежності 
України).  

Виставкою графіки «Автолітографії» відзначив свій день народження заслужений 
художник України Євген Удін. 

 

Ноженко, І. Виставка, присвячена Степану Сапеляку [в ДАТО] [Текст] / 
І. Ноженко // 20 хвилин. — 2011. — 8—9 квіт. — С. 22. 

 

Ноженко, І. Гурістюк у Тернополі провів майстер-клас [Текст] / 
І. Ноженко // 20 хвилин. — 2011. — 4—5 квіт. — С. 14 : фотогр. 

Близько 60 картин на своїй персональній виставці представив тернопільським глядачам 
художник із Рівного Олександр Гурістюк.  

 

Ноженко, І. Марія Ділай пише портрети у техніці сфумато [Текст] : 
портрети Богдана Мельничука, Сергія Лазо, Олесі Гудими та інших відомих 
тернополян відобразила художниця Марія Ділай / І. Ноженко // 20 хвилин. — 
2011. — 1—2 квіт. — С. 22 : фотогр.  

Другу персональну виставку портретів  художниці Марії Ділай відкрили у Тернополі. 
 

Огородник, Н. «Alter ego» Леоніда Тіта  [Текст] / Н. Огородник // 
Тернопіль вечірній. — 2011. — 29 квіт. — С.8 : фотогр. 

В АртГалереї Тернопільської обласної організації Національної спілки художників 
України відбулася перша персональна виставка молодого талановитого тернопільського 
фотохудожника Леоніда Тіта.  

 

Попович, Ж. Митці й науковці відроджують знані «Кременецькі 
пленери» [Текст] / Ж. Попович // Номер. — 2011. — 29 черв. — С. 4 : фотогр. 

У Кременці відбувся 1-й міжнародний мистецько-науковий симпозіум «Кременецькі 
пленери» 30-х років ХХ століття: традиція, сучасність, перспективи». 

 

Томчишин, В. «Я відкрив свій космос» [Текст] / В. Томчишин // 
Свобода. — 2011. — 15 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Зупинити мить). 

«Природа. Інший Я» — таку назву має виставка робіт Леоніда Тіта, організована 
в приміщенні картинної галереї обласної організації Національної спілки художників 
України. 
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Фестивалі, конкурси 

Всеукраїнський фестиваль лемківської культури  
«Дзвони Лемківщини» 

Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» 
[Текст] // Тернопіль вічірній. — 2011. — 1 черв. — С. 8 : фотогр. 

Голова ОДА Валентин Хоптян дав доручення активізувати процес спорудження музею 
під відкритим небом «Лемківське село». 

 

Всеукраїнський книжковий фестиваль «Джура-фест» 
Бурлаку, Н. У Тернополі пройде «Джура-фест» [Текст] / Н. Бурлаку // 

20 хвилин. — 2011. — 9 — 10 трав. — С. 14. 
Задоволення від найкращої  у країні літератури отримають книголюби міста під час 

книжкового фестивалю «Джура-фест». 
 

Ванчура, В. Василь Ванчура: «Українська книга є! Найважливіше — 
розповісти про неї читачам» [Текст] : 11— 13 травня у Тернополі відбудеться 
другий книжковий фестиваль «Джура-фест» : [інтерв’ю із засновником 
тернопільського видавництва «Джура», організатором та ідейним 
наставником Василем Ванчурою] / [розмовляли] Я. Чайківська, М. Юхно-
Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 4 — 10 трав. — С. 6 : фотогр.  
 

Віконська, І. Тарас Прохасько, вечір співаної поезії, фотовиставка 
«Зірки. З книгою в серці» [Текст] / І. Віконська // Вільне життя. — 2011. — 
6 трав. — С. 6.  

Про програму книжкового фестивалю «Джура-фест».  
 

Дерех, В. Книжковий фестиваль — три дні [Текст] / В. Дерех // 
20 хвилин. — 2011. — 13 — 14  трав. —  С. 5.  

Майже сорок видавництв представили свої книжки на фестивалі «Джура-фест», який 
влаштували у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка 11 — 13 травня.  
 

«Зафестивалить» Тернопіль книжками [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2011. — 11 — 17 трав. — С. 7 : фотогр. 

Про другий фестиваль української книжки «Джура-фест» та літературний фестиваль 
для дітей «Дивокрай», що відбудуться у Тернополі.  
 

Золотнюк, А. «Джура» вдруге: співати, читати, спілкуватися [ Текст] / 
А. Золотнюк  // Вільне життя. — 2011. — 20 трав. — С. 8 : фотогр. 

Про культурно-мистецькі заходи на ІІ Всеукраїнському фестивалі української книжки 
«Джура-фест». 
 

Лічинська, С. Відбудеться другий книжковий фестиваль «Джура-фест» 
[Текст] : до нас завітає чимало відомих людей / С. Лічинська  // Місто. — 
2011. — 4 трав. — С. 2. 

З 11 по 13 травня в обласному центрі вдруге пройде книжковий фестиваль «Джура- 
фест».  

 

Попович, Ж. На «Джурі-фест» продали центнер літератури [Текст] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2011. — 18 трав. — С. 4. 

39 видавництв з усієї країни представляли українську книгу на фестивалі «Джура-
фест», що проходив у Тернополі.  
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Романенко, Л. Пофестивалили на славу! [Текст] / Л. Романенко // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 20 трав. —  С. 7. 

Підсумки другого фестивалю української книжки «Джура-фест». 
 

Тернопіль хворіє на книжкову лихоманку [Текст]  // Свобода. — 2011. — 
13 трав. — С. 1 — 2  : фотогр. — (Від класики до фантастики).  

Про програму та хід проведення другого фестивадю «Джура-фест», у якому взяли 
участь більше сорока видавництв.  

 

Федорців, Н. Відфестивалили! [Текст] : наступні фестивалі будуть 
квітневими / Н. Федорців // Місто. — 2011. — 18 трав. — С. 2. 

Про фестиваль «Джура-фест» у Тернополі, нагородження найактивніших читачів та 
найталановитіших  юних художників, чиї роботи демонструвалися на відкритті книжкового 
фесту.  

 

Шот, М. Шанувальників книжок зібрав «Джура-фест» [Текст] : 
поспілкуватися з тернопільчанами приїхали видавці з усієї країни / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2011. — 19 трав. — С. 18 : фотогр. — (Свято). 

 

Перший відкритий європейський фестиваль-конкурс 
духовної пісні «Я там, де є благословення» 

Золотнюк, А. Нас єднає Бог [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. та 
М. Василечка // Вільне життя. — 2011. — 20 квіт. — С. 7 : фотогр. — 
(Справи мистецькі).  

Про хід та підсумки Першого відкритого європейського фестивалю духовної пісні 
в Тернополі «Я там, де є благословення». 

 

Красновська, О. Звучали духовні пісні [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2011. — 19—20 квіт. — С. 14. 

Перший відкритий європейський фестиваль духовної пісні «Я там, де є благословення» 
в Тернополі зібрав 825 колективів із України, Польщі та Грузії.  

 

Ноженко, І. На фестивалі духовної пісні — понад 1000 учасників [Текст] / 
І. Ноженко // 20 хвилин. — 2011. — 11—12 квіт. — С. 14 : фотогр.  

Начальник відділу культури та мистецтв Тернопільської міської ради Олександр Смик 
про програму, мету та учасників Першого відкритого європейського фестивалю-конкурсу 
духовної пісні «Я там, де є благословення». 

 

Романенко, Л. На духовному фестивалі у Тернополі хвала Господу 
співали українською, грузинською та польською [Текст] / Л. Романенко // 
Нова Тернопільська газета. — 2011. — 20—26 квіт. — С. 6 : фотогр.  

Про переможців фестивалю-конкурсу духовної пісні «Я там, де є благословення». 
 

Степчук, К. Лунатимуть духовні пісні [Текст] / К. Степчук // Вільне 
життя. — 2011. — 15 квіт. — С. 1. — (Перший).  

Коротке повідомлення про Перший відкритий європейський фестиваль-конкурс 
духовної пісні «Я там, де є благословення». 

 

Томчишин, В. За благословенням — у файне місто [Текст] : благодійні 
квитки на гала-концерт духовної музики вартуватимуть від 200 до 
500 гривень / В. Томчишин // Місто. — 2011. — 13 квіт. — С. 2 : фотогр. 
Про Перший відкритий європейський фестиваль-конкурс духовної пісні «Я там, де 
є благословення» у Тернополі. 

 

Федина, С. Духовна пісня — це пісня, яка звеличує життя [Текст] : 
[інтерв’ю з лауреатом першої премії Першого Європейського відкритого 
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фестивалю духовної пісні «Я там, де є благословіння» у м. Тернополі Софією 
Фединою] / розмовляв Т. Гриб // Шлях перемоги. — 2011. —  11 трав. — 
С. 11 : фотогр. 

 

Фестиваль духовної пісні розпочнеться церковним передзвоном [Текст] // 
Нова Тернопільська газета. — 2011. — 13—19 квіт. — С. 7 : фотогр. 

16—17 квітня у Тернополі відбудеться Перший відкритий європейський фестиваль-
конкурс духовної пісні «Я там, де є благословення», який  проводиться з ініціативи міського 
голови Сергія Надала. 
 

Чайківська, Я. Відбудеться фестиваль духовної пісні [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2011. — 13 квіт. — С. 12 : фотогр. 

Про організаторів та програму Першого відкритого фестивалю-конкурсу духовної пісні 
«Я там, де є благословення» у Тернополі.  

 

Літературний фестиваль для дітей «Дивокрай» 
Відбудеться літературний фестиваль для дітей «Дивокрай» 

[у Тернополі] [Текст]  // Тернопіль вечірній. — 2011. — 29 квіт. — С. 5. 
 

Мацко, І. «Кожен захід фестивалю матиме свою «родзинку» [Текст] : 
тернопільська письменниця, директор видавництва «ІрМа» Ірина Мацко 
робить усе, щоб книжки, які вона видає, швидко знаходили свого маленького 
чи великого читача : [інтерв’ю] / розмовляла Л. Заморська // 20 хвилин. — 
2011. — 9 — 10 трав. — С. 10 : фотогр. 

У Тернополі вперше відбудеться літературний фестиваль для дітей «Дивокрай», 
директором якого є Ірина Мацко. 
 

Огородник, Н. На тернопільський «Дивокрай» завітали брати Капранови 
[Текст] / Н. Огородник; фотогр. І. Пшоняка та авт. / Тернопіль вечірній. — 
2011. — 15 черв. — С. 5 : фотогр.  

Про проведення у Тернополі щорічного літературного фестивалю для дітей «Дивокрай» 
та участь письменників, дитячих колективів у заходах літературного свята. 
 

Огородник, Н. Свято української книги дітям сподобалося [Текст] / 
Н. Огородник // 20 хвилин. — 2011. — 3—4 черв. — С. 5.     

Про  літературний фестиваль «Дивокрай» у Тернополі. 
 

Третяченко, О. Аби діти читали  [Текст] / О. Третяченко  // Вільне 
життя. — 2011. — 13 трав. — С. 5. — (Фестивалимо).    

Про тернопільську програму фестивалю для дітей «Дивокрай».  
 
 

Міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль 
«Братина» 

Заморська, Л. У музеї — живописець і винахідник [Текст] / Л. Заморська // 
20 хвилин. — 2011. — 10 — 11 черв. — С. 22 : фотогр.  

Про VI міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина», його учасників та 
програму. 

 

Кралюк, П. На гостини до «Братини» [Текст] / П. Кралюк; фотогр. 
А. Боярського  //День. —2011. — 17 — 18 черв. — С.16 : фотогр. 

Про історію села Стіжок, ініціаторів проведення фестивалю, його мету та учасників. 
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Рибніцька, І. Фестиваль «Братина» розширює межі [Текст] / І. Рибніцька // 
20 хвилин. — 2011. — 15 — 16 черв. — С. 3 : фотогр. 

Близько шести тисяч людей відвідали міжобласний мистецьк0-краєзнавчий фестиваль 
«Братина» на Даниловій горі біля с. Стіжок, що на Шумщині.  

 

Федорців, Н. На Шумщині є церква, де правиться лише двічі на рік 
[Текст] : на один із таких днів припадає фестиваль «Братина» / Н. Федорців // 
Місто. — 2011. — 15   черв. — С. 6 : фотогр.  

Про VI цьогорічний міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина».  
 

Міжрегіональний фестиваль сатири та гумору  
«Грицева шкільна наука» 

Базик, Л.  У Копичинцях Гриць Драпак зробив шкільну науку [Текст]   / 
Л. Базик  // Свобода. — 2011. — 13 трав. — С. 8. — (Тралі- валі- фестивалі). 

Уже другий рік у місті Копичинцях Гусятинського району проводять міжрегіональний 
фестиваль сатири та гумору «Грицева шкільна наука». 

 

Базик, Л. Удруге до Гриця по науку [Текст] / Л. Базик // Вільне життя. — 
2011. — 6 трав. — С. 1. — (Було смішно).  

Огляд подій другого міжрегіонального фестивалю сатири та гумору «Грицева шкільна 
наука», що відбувся у Копичинцях на Гусятинщині.  

 

Гриць Драпак влаштував у Копичинцях «шкільну науку» [Текст] // 
Місто.— 2011. — 4 трав. — С. 2 : фотогр.  

Особливості цьогорічного конкурсу-фестивалю гумору і сатири «Грицева шкільна 
наука».    

 

Фестиваль «Лемківська ватра» 
Томчишин, Ю. Лемківська ватра запалає в  серпні [Текст] / В. Собуцька // 

Свобода. — 2011. — 15 черв. — С. 6 : фотогр. — (Вітаємо).  
Коротке повідомлення про традиційний фестиваль «Лемківська ватра» та підготовчі 

роботи до нього. 
 

Інші фестивалі та конкурси 
Бережанський замок пофестивалив [Текст] // Культура і життя. — 2011. — 

№ 20 — 22.— С. 3 : фотогр. 
На Тернопільщині у Бережанах втретє пройшов Фестиваль Бережанського замку. 

Цьогоріч свято було приурочене 10-літтю Державного історико-архітектурного заповідника.  
 

Білий, І. Фестиваль Бережанського замку пройшов «на ура» [Текст] / 
І. Білий; фотогр. Г. і М. Процівих // Номер один.— 2011. — 15 черв. — С. 15 : 
фотогр.  

Про  хід проведення фестивалю у Бережанському замку. 
 

Боваровська, У. Духовний фестиваль у Підгайцях [Текст] / 
У. Боваровська // Вільне життя. — 2011. — 29 черв. — С. 3 : фотогр. — 
(Свято на славу).  

У містечку Підгайці відбувся регіональний фестиваль духовної пісні під назвою «Один 
Бог, один народ, одна Україна.  

 

Ваврик, Є. Руслан Іщук став заслуженим [Текст] : високе звання засновник 
легендарного ВІА «Опришки» отримав за виховання творчої молоді  / 
Є. Ваврик // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 15 — 21 черв. — С. 7 : 
фотогр.  

Про 1-й Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Львівська рапсодія» та участь 
і перемогу юних співачок із Тернопільщини. 
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Гончаренко, О. Фест фотографом став Орест Лижечка [Текст] / 
О. Гончаренко // Нова Тернопільська газета. — 2011.— 1—7 черв. — С. 5 : 
фотогр. 

На конкурсі «Фотопроект фест Фотограф», що відбувся у Тернополі, перемогу отримав 
фотокореспондент з Чорткова Орест Лижичка. 

 

Духовний фестиваль в Підгайцях [Текст]  // Свобода. — 2011. — 
29 черв. — С. 5 : фотогр. — (Свято у райцентрі).  

 

Ліберний, О. Свято краси, таланту і грації [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2011. — 18 трав. — С. 10 : фотогр. — (Всеукраїнський фестиваль 
театрів моди). 

На базі Тернопільського ВПУ-4 ім. М. Паращука 12—14 травня відбувся 
Всеукраїнський фестиваль дитячих та молодіжних театрів моди «Феєрія краси».  

 

Ноженко, І. Запрошують погудіти на «Рурисько — 2011» у Бережанах 
[Текст] / І. Ноженко  // 20 хвилин. — 2011. — 27 — 28 черв. — С. 14 : фотогр.  

Про програму молодіжного етнорок-фестивалю «Рурисько», який щороку проходить 
у Бережанах в урочищі з однойменною назвою.  

 

Стеблій, Л. У княжому місті будуть  забави [Текст] / Л. Стеблій // Вільне 
життя. — 2011. — 1 лип. — С. 1. —  (Не пропустіть).      

Повідомлення про фестиваль мистецтв «Забави у княжому місті», що відбудеться 
у Теребовлі. 

 

У Тернополі фестивалили кобзарі [Текст]  // Нова Тернопільська газета. — 
2011. — 25 — 31трав. — С. 6 : фотогр.  

Третій всеукраїнський фестиваль-конкурс кобзарського мистецтва «Срібні струни» 
ім. Зіновія Штокалка 19—20 травня приймала актова зала Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 
 

Хміляр, Л. Свято талантів [Текст] / Л. Хміляр; фотогр. В. Коваленка // 
Свобода. — 2011. — 22 черв. — С. 1, 11 : фотогр. — (Фестиваль).  

Про шостий обласний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького самодіяльного 
художнього мистецтва «Блакитний вогник». 
 

Юхно-Лучка, М. «Аve Maria» : хори у Кременці співали прославу Божій 
Матері [Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 
24—31 трав. — С. 6 : фотогр. 

Про шостий міжнародний молодіжний фестиваль духовного співу «Кременецькі хорові 
вечори «Ave Maria», що відбувся у травні цього року в Кременці.  
 

Аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання Тернопільщини 

Дитяча хорова школа «Зоринка» 
Бобик, М. «Зоринці» — 30!  [Текст] / М. Бобик // Нова Тернопільська 

газета. — 2011. — 11 — 17 трав. — С. 7 : фотогр.  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 

ім. Т. Г. Шевченка відбудеться урочиста імпреза з нагоди 30-річчя дитячої хорової школи 
«Зоринка».  
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Брик, А. «Навіть за кордоном вам скажуть, що є такий Тернопіль, 
і в ньому — хорова школа «Зоринка»  [Текст] / А. Брик // Свобода. — 
2011. — 13 трав. — С. 8 : фотогр. — (Зустрічі без прощань). 

Про історію створення, роботу та відзначення 30-річчя Тернопільської дитячої хорової 
школи «Зоринка».  

 

Зірка, зіронька, «Зоринка»!  [Текст] // Свобода.—  2011.— 11 трав.— С. 1.   
Про історію «Зоринки» та урочисту імпрезу, яка відбудеться з нагоди 30-річчя школи.  

 

Лайко, О. «Зоринка» святкуватиме тридцятирічний ювілей  [Текст] : на 
імпрезу з’ їдуться всі сто тридцять випускників колективу / О. Лайко // Місто. — 
2011. — 11 трав. — С. 2. 

Про програму свята, випускників та гостей. 
 

Лайко, О. «Зоринка» — школа музики й любові [Текст] : ювілей закладу 
відсвяткували на славу / О. Лайко // Місто. — 2011. — 18 трав. — С. 24.  

Квітами, музичними та поетичними вітаннями, чудовими концертними номерами 
у теплому колі випускників, друзів, гостей та шанувальників Тернопільська дитяча хорова 
школа «Зоринка» відсвяткувала свій 30-літній ювілей. 

 

Садовський, О. Вистукує серце : «Зоринка», «Зоринка» … [Текст] / 
О. Садовський // Вільне життя. — 2011. — 13 трав. — С. 3 : фотогр. — 
(Вітання з Америки). 

Через газету «Вільне життя» високоповажний композитор із Америки Євген Орест 
Садовський вітає «Зоринку» з її 30-річчям.  

 

Зразковий художній фольклорно-обрядовий гурт «Ходаки» 
Брик, А. Фольклорний гурт з Малого Ходачкова заспівав європейцям 

українських пісень [Текст] / А. Брик // Свобода. — 2011. — 13 квіт. — С. 12 : 
фотогр. — (Талант до Парижа доведе). 

Про одинадцятиденну творчу поїздку зразкового художнього  фольклорно-обрядового 
дитячого гурту «Ходаки» села Малого Ходачкова Тернопільського району до Польщі, 
Німеччини, Франції та Чехії. 

 

Протасевич, А. Співали і французькою, і польською мовами [Текст] : 
грали на козобасі — «народному контрабасі», кобзі та віолончелі та 
розігрували сценки тернопільські діти у Франції, Польщі та Німеччині на 
міжнародному фестивалі / А. Протасевич // 20 хвилин. — 2011. — 15—
16 квіт. — С. 6. 

Учасники зразкового художнього фольклорно-обрядового гурту «Ходаки» з Малого 
Ходачкова Тернопільського району взяли участь у Міжнародному фестивалі народної пісні у 
французькому місті Альгранже. 

 

Томчишин, Ю. Тернопільські юні таланти зачарували Європу [Текст] : 
«Ходаки» виступили на Міжнародному  фестивалі народної пісні на 
«відмінно» / Ю. Томчишин  // Місто.—  2011.— 4 трав.— С. 24 : фотогр.  

 

«Ходаки» у Франції : диплом і безліч вражень [ Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 11— 17 трав. — С. 7 : фотогр. 

Нещодавно зразковий художній фольклорний обрядовий гурт «Ходаки» взяв участь 
у Міжнародному фестивалі народної пісні, що відбувся у французькому місті Альгранже, та 
в концертних програмах у містах Польщі та Німеччини.  
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Інші аматорські, мистецькі колективи та творчі 
об’єднання 

Брик, А. Світ ритмів, музики і дружби [Текст] / А. Брик // Свобода. — 
2011. — 15 черв. — С. 14 : фотогр. — (Viva, «Ольвія»!). 

Про ансамбль сучасного і народного танцю Лановецького будинку дитячої та юнацької 
творчості, відомий далеко за межами області як колектив «Ольвія».  

 

Кокора, А.-Л. Дай вам боже захворіти Бескидами [Текст] / А.-Л. Кокора // 
Вільне життя. — 2011. — 17 черв. — С. 8 : фотогр. — (Лемківське свято). 

Про участь аматорского жіночого лемківського колективу «Розмарія» з Теребовлі 
у п’ятому Прикарпатському фольклорно-етнографічному фестивалі лемківської культури 
«Кличе зелена неділя» (м. Івано-Франківськ). 

 

Мала, С. «Сонечко» святкуватиме 30-річчя [ Текст] / С. Мала // 
20 хвилин. — 2011. — 13 — 14 трав. — С. 4 : фотогр.  

Про ювілейний виступ дитячого ансамблю танцю «Сонечко» в ПК «Березіль» ім. Леся 
Курбаса. 

 

Синенька, Б. Бережуть традиції «Лелюшки» [Текст] / Б. Синенька // 
Свобода. — 2011. — 8 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Знайомство зблизька).  

Про фольклорний колектив «Лелюшки» у селі Довгому на Теребовлянщині та 
керівника ансамблю Євгена Майовського. 

 

Синенька, Б. Піснями квітне микулинецький «Барвінок» [Текст] / 
Б. Синенька  // Свобода. — 2011. — 27 трав.  — С. 8 : фотогр. — (Залюблені 
у музику). 

Про микулинецький лемківський гурт «Барвінок», його репертуар та участь 
у різноманітних концертах, фестивалях.  

 

Клубна справа, кіно 
Градовий, С. Стрічки дивитимуться всі, якщо куплять 50 нових 

кіноустановок  [Текст] / С. Градовий // RIA плюс. — 29 черв. — С. 6 : фотогр. 
Про кіномережу та кінопрокат на Тернопіллі, що опинилися у кризі.  
 

Кармелюк, М. Кінотеатр на вулиці Франка запрацює [Текст] / 
М. Кармелюк // 20 хвилин. — 2011. — 15—16 квіт. — С. 2. 

Комунальне підприємство «Палац кіно» створили у Тернополі, об’єднавши в одну 
юридичну структуру два кінотеатри — «Перемогу» та «Палац кіно».  

 

Лінчевська, С. Кінотеатру «Перемога» не буде [Текст] / С. Лінчевська // 
Місто. — 2011. — 13 квіт. — С. 3.  

Кінотеатр «Перемога» матиме нову гучну назву — «Палац кіно». 
 

Перун, В. «Розпрягайте», хлопці, клуб! [Текст] / В. Перун // Вільне 
життя. — 2011. — 4 квіт. — С. 7 : фотогр. — (Якісь проблеми?). 

Про роботу сільських клубних закладів, їх проблеми та поради начальника управління 
культури ОДА Григорія Шергея про різні законні способи заробляння грошей на потреби 
клубних закладів. 

 

Спринська, О. Куди подіти свій талант? [Текст]  / О. Спринська // Вільне 
життя. — 2011. — 29 квіт — С. 6. — (Паралелі). 

Про діяльність будинку культури у  Джурині Чортківського району. 
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Український народний дім 
Мичко, С. Переможена «Перемога» [Текст] : у єдиному в Тернополі 

кінотеатрі хочуть створити «Український дім» / C. Мичко // Україна молода. — 
2011. — 7 квіт. — С. 8 : фотогр. 

 

Персоналії 
Демкович, Ю. Юлія Демкович рятує ікони [Текст] : [інтерв’ю із 

талановитим іконописцем та реставратором Юлією Демкович] / вела 
О. Терещук // Місто. — 2011. — 6 квіт. — С. 8 : фотогр.  

 

Лазука, Н. Наталя Лазука: «У поезії ролей немає, тому там я можу бути 
собою» [Текст] : [інтерв’ю з телеведучою та найліричнішою поетесою 
Н. Лазукою] / розмовляла А. Брик // Свобода. — 2011. — 18 трав. — С. 3 : 
фотогр. — (Розмова за кавою). 

 

Мадзій, І. Кожна писанка — витвір мистецтва [Текст] / І. Мадзій  // 
Вільне життя.— 2011. — 6 трав. — С. 6 : фотогр.— (Відлуння Великодня). 

Про писанкарку і майстра народних ремесел зі Скали-Подільської Ірину Харатін.  
 

Марчук, И. Иван Марчук: «Чудес не бывает! Разве что все-таки… 
иногда случаются» [Текст] : выставка картин выдающегося украинского 
художника,отметившего 75-летний юбилей, проходит сейчас в киевском 
Национальном музее Т. Г. Шевченко : [інтервью]  //Факты. — 2011. — 
16 июня. — С. 11 : фото. 

Іван Марчук також розповідає про відзначення його ювілею на Тернопільщині, зокрема 
в рідному селі Москалівці. 

 

Мельник, Ю. Любить малювати картини тільки тоді, коли світить сонце 
та є гарний настрій [Текст] : [інтерв’ю з художницею Юлією Мельник] / 
розмовляла А. Протасевич // 20 хвилин. — 2011. — 1—2 квіт. — С. 16 : 
фотогр.  

 

Проців, М. У Бережани повернувся «Художник із Синіх Гір» [Текст] / 
М. Проців // Номер один. — 2011. — 1 черв. — С. 4 : фотогр.  

Про урочистості з нагоди 100-річчя від дня народження уродженця краю Володимира 
Савчака. 

 

Романенко, Л. Модель Олеся: «Завдяки зйомкам у Костюкова я відчула себе 
красивою» [Текст] / Л. Романенко // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 
10 черв. — С. 7 : фотогр. 

Про  фотомайстра В’ячеслава  Костюкова, якому незабаром виповниться 70 років.  
 

Савка, М. «Бути в Україні видавцем — це великі труднощі, але й велике 
задоволення» [Текст] : [інтерв’ю з поетесою, дитячою письменницею, 
головним редактором і співзасновницею «Видавництва Старого Лева», 
нашою землячкою Мар’яною Савкою] / розмовляла Ірина Чубата  // RIA 
плюс. — 2011. — 25 трав. — С. 7 : фотогр.  

 

Смільська, О. Марія Ділай мріє писати портрети президентів, а не 
знедолених [Текст] / О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 
20—26 квіт. — С. 12 : фотогр. 

Про художницю Марію Ділай, яка створила 23 портрети відомих особистостей 
Тернопілля. 



 28 

Удін, Є. Півсвіту змалював тернопільський художник під час своїх 
подорожей [Текст] : [інтерв’ю з відомим графіком, живописцем, скульптором 
Євгеном Удіним] / розмовляла Л. Заморська // 20 хвилин. — 2011. — 8—
9 квіт. — С. 16 : фотогр. 
 

Федишен, Б. Зачаровують талантом [Текст] / Б. Федишен // Свобода. — 
2011. — 3 черв. — С. 6 : фотогр. — (На крилах пісні). 

Про художнього керівника Дунаївського сільського будинку культури Юрія Гусарука.  
 

Федишен, Б. У хаті Раїси Толкач — як у музеї вишивки [Текст] / 
Б. Федишен // Свобода. — 2011. — 6 квіт. — С. 3 : фотогр. — (Енергія 
добра). 

Про розмаїття вишивок Раїси Толкач із с. Куликів на Кременеччині.  
 

Федорців, Н. Олег Рига робить гітари своїх мрій [Текст] / Н. Федорців // 
Місто. — 2011. — 13 квіт. — С. 8 : фотогр. 

Про Олега Ригу із Підгороднього, який виготовляє музичні інструменти.  
 

Федорців, Н.  Рогозоплетіння любить терплячих  [Текст] / Н. Федорців // 
Місто. — 2011. — 8 черв. — С. 6 : фотогр.     

Упродовж чотирнадцяти років майстриня Надія Гуска навчає дітей рогозоплетінню 
у Тернопільській школі народних ремесел. 

 

Шпак, Є. Самобутньому художникові Євгенові Шпаку — 60 [Текст] : 
бесіда з художником, членом Національної спілки народних майстрів 
України Євгеном Шпаком / розмову вів Є. Зозуляк // Свобода. — 2011. — 
1 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Полотна його долі). 
 

Шот, М. У постійному пошуку цар-кадру [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’р. — 2011. — 14 трав. — С. 20 : фотогр.     

Про творчий шлях заслуженого журналіста України Василя Бурми. 
 

До 75-річчя від дня народження всесвітньо відомого 
українського художника, лауреата Національної премії 

України ім. Т. Г. Шевченка,  народного художника 
України,уродженця краю Івана Марчука 

Красновська, О. У Марчука є своя вулиця і своя … зірка [Текст] / 
О. Красновська, І. Львова // Експрес.— 2011. — 24—25 трав. — С. 2. — 
(Ювілеї).  

Знаменитий художник, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка Іван Марчук 
відзначив своє 75-річчя на малій батьківщині, де його надзвичайними подарунками потішили 
земляки.  

 

Кушнір, Л. «Десятий» Марчук ще визріває [Текст] : художник Іван 
Марчук учора відсвяткував своє 75-річчя / А. Кушнір // Україна молода. — 
2011. — 13 — 14 трав. — С. 3 : фотогр. 

 

Левицька, Л. Іван Марчук тепер на конверті [Текст]  / Л. Левицька // 
Голос України. — 2011. — 1 черв. — С. 13.  

У Тернополі відбулося спеціальне погашення конверта, присвяченого народному 
художнику України Іванові Марчуку.  
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Левицька, Л. У Москалівці тепер є вулиця Івана Марчука [Текст] / 
Л. Левицька  // Голос України.— 2011. — 24 трав.— С. 6.  

Про нові наміри місцевої влади щодо вшанування імені Івана Марчука на 
Тернопільщині.  

 

Марчук, І. Іван Марчук: На цій території ніколи не проростав 
нормальний талант. Бо держава є його могильником [Текст] : сьогодні 
художнику Івану Марчуку — 75! : [інтерв’ю з народним художником 
України Іваном Марчуком] / М. Кривда; репродукції Івана Марчука // Голос 
України. — 2011. — 12 трав. — С. 1, 8. — 9 : фотогр. 

Згадується музей митця у селі Москалівці в Лановецькому районі. 
 

Обласна рада привітала генія світу [Текст] // Свобода. — 2011.— 
20 трав.— С. 3 : фотогр. — (Славетні земляки).  

Про спеціалізоване  погашення поштових відправлень у м. Тернополі з нагоди 75-річчя 
від дня народження нашого земляка, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка, 
народного художника України, генія світу Івана Марчука. 

 

Осадчук, Л. Іван Марчук святкував ювілей з односельчанами [Текст] / 
Л. Осадчук // День. — 2011. — 25 трав. — С.2 : фотогр.  

 

Павленко, І. Іван Марчук має свою вулицю [ Текст] / І. Павленко  // 
Високий замок. — 24 трав. — С. 5 :  фотогр.  

У селі Москалівці Лановецького району відзначили 75-річчя від дня народження свого 
земляка — народного художника України Івана Марчука. 

 

Садовська, Г. На підступах до Марчука [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя. — 2011. — 3 черв. — С. 6 : фотогр. — (Знай наших).  

Про дослідження доробку Івана Марчука молодими тернополянками Тетяною Лупак та 
Лілією Мочулою. До 75-річчя народного художника України.  

 

Садовська, Г. Тепер у Марчука є і своя вулиця [Текст] / Г. Садовська; 
фотогр. Б. Хаварівського // Вільне життя.— 2011. — 24 трав.— С. 8 : фотогр. — 
(Вшанували земляка).  

Огляд заходів, що відбулись на Лановеччині та у Тернополі з нагоди 75-річного ювілею 
Івана Марчука.  

 

Садовська, Г. Той, що може розмалювати небо [Текст] /Г. Садовська // 
Вільне життя. — 2011. — 13 трав. — С. 5 : фотогр. (Ювілеї). 

Авторка висловлює захоплення творчістю нашого славного земляка і вітає з ювілейним, 
75-м, днем народження.  

 

Собуцька, В. Усі барви світу — голосом душі [Текст] / В. Собуцька // 
Свобода. — 2011. — 13 трав. — С. 8 : фотогр. — (Вітаємо). 

Погляд на високе визнання у світі всесвітньо відомого українського художника,  
народного художника України, нашого земляка Івана Марчука. 

 

Томчишин, Ю. Іванові Марчуку — 75 [Текст] / Ю. Томчишин // Місто. — 
2011. — 11 трав. — С. 2.  

Із нагоди ювілею Івана Марчука в Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка  відбудеться творчий вечір художника. 

 

Шот, М. Іван Марчук матиме вулицю у рідній Москалівці [Текст] / М. Шот 
// Урядовий кур’єр. — 2011. — 28 трав. — С. 24 : фотогр. — (Кругла дата). 

Заходи зі вшанування 75-річного ювілею художника світової слави Івана Марчука. 
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Інше 
Головин, Б. Книжка про родинне село [Текст] / Б. Головин // Вільне 

життя. — 2011. — 15 квіт. — С. 5 : фотогр. 
Про нову книгу Ганни Журавель «Пронятин». 

 

Дем’янова, І. «Усі ми водночас і комарики, й дзюбрики…» [Текст] : 
[інтерв’ю з письменницею Іриною Дем’яновою] / [провів] А. Боднар // Вільне 
життя. — 2011. — 8 черв. — С. 6 : фотогр. — (Цікаві знайомства). 

Про нову книгу Ірини Дем’янової «Комарики-дзюбрики». 
 

Дерех, В. Вулицями міста пройдуть оркестри [Текст] / В. Дерех // 
20 хвилин. — 2011. — 20—21 трав. — С. 2. 

У Тернополі відбудеться урочистий марш духових оркестрів за участю учнів музичних 
шкіл та училищ України. 

 

Дігай, Т. Спілко, яка ти сьогодні? [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя. — 
2011. — 15 квіт. — С. 5. — (Що? Де? Коли). 

Про звітно-виборні збори Тернопільської обласної організації Національної спілки 
письменників України, творчу співпрацю з бібліотеками, ЗМІ тощо.  

 

Добко, Т. Непокора. Свобода. Життя [Текст] / Т. Добко // Літературна 
Україна. — 2011. — 16 черв. — С. 4 : фотогр.  

Про участь поважної делегації з Тернопільщини в ювілейному творчому вечорі 
«Непокора. Свобода. Життя», присвяченому 60-річчю нашого земляка , письменника, 
лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка.  

 

Коропецька, У. Із «запахом екзотики» [Текст] / У. Коропецька, 
Б. Мельничук // Вільне життя. — 2011. — 15 квіт. — С. 6. — (Щойно 
з друку).  

Про вихід нової книги тернопільського письменника та літературознавця Петра Сороки 
«Карагач над полігоном». 

 

Красновська, О. У влади на Шевченка грошей немає… [Текст] : 
монумент Кобзареві чоловік облаштовує з власної пенсії / О. Красновська // 
Експрес. — 2011. — 21—28 квіт. — Тернопільські новини. — С. 20 : фотогр. 

Триметровий пам’ятник Тарасові Шевченку встановив у селі Млинівцях 
Кременецького району Василь Казнавецький.  

 

Левицька, Л. Полотнами для молодих тернопільських художників 
є…трансформаторні підстанції [Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 
2011. — 20 трав. — С. 7 : фотогр. 

Про реалізацію проекту «Візуальне вуличне мистецтво» у Тернополі.  
 

Лівінський, О. Безкоровайний вдруге очолив письменницьку спільноту 
[Текст] / О. Лівінський // Тернопіль вечірній. — 2011. — 13 квіт. — С. 12 : 
фотогр. 

Про звітно-виборні збори Тернопільської обласної організації Національної спілки 
письменників України. 

 

Сапеляк, С. Подяка з Харкова [Текст] / С. Сапеляк // Свобода. — 2011. — 
20 трав. — С. 2. 

Степан Сапеляк — лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, поет, 
колишній політв’язень, уродженець Тернопільщини висловлює подяку в підготовці його 60-
річчя поважним особам із Тернопільщини. 
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Томчишин, В. Тернопільські таланти заполонили «Пісенний вернісаж» 
[Текст] / В. Томчишин // Свобода. — 2011. — 6 трав. — С. 6. — (Знай 
наших).  

Про фестиваль «Пісенний вернісаж»  у Києві та участь у ньому обдарованих виконавців 
з Тернопільщини.   

 

Федорців, Н. Наталя Михно описала скарби Микулинців [Текст] : 
найближчим часом «Мандрівка Україною охопить Тернопіль і Збараж / 
Н. Федорців  // Місто. — 2011. — 5 трав. — С. 8 : фотогр.   

Письменниця Наталя Михно презентувала свою другу книгу із серії «Мандрівка 
Україною». 

 

Чорна, Н. «Ми кривого танцю йдемо, ми в нім кінця знайдемо» [Текст] / 
Н. Чорна // Вільне життя. — 2011. — 27 квіт. — С. 1 : фотогр. — (Великодні 
забави). 

Про великодні забави на Козацькому острові в Тернополі. 
 

Чорна, Н. Прости мене, мій Господи, прости… [Текст] / Н. Чорна // 
Вільне життя. — 2011. — 27 квіт. — С. 5. — (Зустрічі в клубі). 

Про вечір духовної лірики «Слави, душе моя, Господа!» в прес-клубі «Вільного життя». 
 

Чубата, Д. «Нетлінний колір слова правдивого» [ Текст]  / Д. Чубата // 
Вільне життя. — 2011. — 10 черв. — С. 5. — (Незабутні).   

Про заходи у рідному селі Степана Алича (Мокрія), присвячені 65-річчю поета-
страдника.  

 

Юхно-Лучка, М. Двотомник Мельничука — у «Піраміді» [Текст]  // 
Нова Тернопільська газета. — 2011. — 11—17 квіт. — С. 6 : фотогр. 

У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація двотомника Богдана Мельничука 
«Суд без суду» та «Зек, вождь і Гарсія Лорка». 

 

Юхно-Лучка, М. Яна Іщук: «Малкович — це ангел-охоронець 
української культури» [Текст] : тернопільська композиторка створила цикл 
пісень на вірші відомого поета і виконавця / М. Юхно-Лучка // Нова 
Тернопільська газета.—  2011.— 25—31 трав.— С. 7 : фотогр. 
 

Відзначення Шевченківських днів на Тернопільщині 
Вірші — цілу ніч [Текст] // 20 хвилин. — 2011. — 20—21 трав. — С. 1.  
Літературно-музичну акцію «Тарасова ніч», проведуть у Тернополі біля пам’ятника 

Тарасові Шевченку 22—23 травня.  
 

Голояд, І. «Тарасова ніч» до… пізнього вечора? [Текст] / І. Голояд  // 
Нова Тернопільська газета. — 2011. — 24—31 трав. — С. 6 : фотогр. 

На честь 150-ої річниці від дня народження Великого Кобзаря у Тернополі відбулося 
дійство, що мало  назву «Тарасова ніч».  

 

Доброта, К. «Тарасова ніч» об’єднала [Текст] / К. Доброта; фотогр. 
І. Пшоняка  // Тернопіль вечірній. — 2011. — 26 трав. — С. 8 : фотогр. — 
(Читали Кобзаря). 

Про хід проведення своєрідної музично-поетичної всеношної, в якій злилися талановиті 
митці зі всієї України. 
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Золотнюк, А. Під знаком Тараса [ Текст] / А. Золотнюк  // Вільне життя. — 
2011. — 25 трав. — С. 1 : фотогр. — (Фотоінформація). 

У Тернополі в день 150-річчя перепоховання Кобзаря до пізньої ночі читали поезії 
визначні читці та поети, талановита молодь і представники влади. 

 

Казмірук, З. Усю ніч біля Тараса [Текст] / З. Казмірук // Експрес. — 
2011. — 20 — 22 трав. — Регіональні новини. — С. 19. 

Перша «Тарасова ніч» пройде у Тернополі 22 — 23 травня. Приурочене дійство до 150-
річчя перепоховання Кобзаря.  

 

Курій, Н. У «Тарасову ніч» голова облради Олексій Кайда читав 
«Розриту могилу» [Текст] : Тернопілля відзначило 150 роковини з дня 
перепоховання Тараса Шевченка літературно-музичним дійством  «Тарасова 
ніч» / Н. Курій // Свобода. — 2011. — 25 трав. —  С. 1 : фотогр. — (У вінок 
пам’яті).  

 

Правдива, Д. З відкритим серцем до Тараса [Текст] / Д. Правдива; 
фотогр. А. Золотнюк  // Вільне життя. —  2011. — 27 трав. — С. 1 : фотогр. 

Про те, як тернополяни відзначали 150-річчя від дня перепоховання Тараса Шевченка.  
 

Степанчук, К. Буде Тарасова ніч [Текст] / К. Cтепанчук // Вільне життя. — 
2011. — 29 квіт. — С. 1. — (Цікава ідея).  

Про проведення біля пам’ятника Великому Кобзарю музично-поетичної всеношної на 
відзначення 150-х роковин з часу перепоховання праху Тараса Шевченка.  

 

Відкриття пам’ятника Соломії Крушельницькій у Тернополі 

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.  

 

Школа писанкарства «Намалюю писаночку» при «Молодій Просвіті» 

Перун, В. Намалюю тобі писаночку [Текст] / В. Перун ; фотогр. 
І. Драбика // Вільне життя. — 2011. — 8 квіт. — С. 1 : фотогр. — (Пасхальні 
традиції). 

Про реалізацію проекту «Намалюю писаночку» в Тернопільській області. 
 

Томчишин, Ю. У Тернополі «Молода Просвіта» відкрила школу 
писанкарства [Текст] / Ю. Томчишин // Місто. — 2011. — 6 квіт. — С. 2.  
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