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Загальні питання культури 
 

*** 
 

Бицюра, Л. Леонід Бицюра: «Подолаємо усі труднощі в гуманітарній 
сфері» [Текст] : [інтер’ю із заступником міського голови, куратором 
гуманітарної сфери] / спілкувалася Л. Гадомська; фотогр. І. Пшоняка // 
Тернопіль вечірній. — 2011. — 3 серп. — С. 1, 3. 

Про культурне життя міста та плани на найближчу перспективу.  
 

*** 
Чи готові заклади культури Шумщини до зими? [Текст] / підгот. 

О. Чорна // Свобода. — 2011. — 16 верес. — С. 2. 
Інформація начальника відділу культури і туризму РДА Юрія Головатюка про 

готовність закладів до зими.  
 

Бібліотечна справа 
 

Буде книга про видатних [Текст] // 20 хвилин. — 2011. — 17—
18 серп. — С. 6.  

У Тернополі видадуть книгу «Видатні земляки Тернопілля». Примірники передадуть 
у бібліотеки області. 

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
Вітенко, В. Публічна бібліотека — обличчя громади [Текст] : [інтерв’ю 

з директором Тернопільської ОУНБ В. Вітенком напередодні Всеукраїнсь-
кого дня бібліотек] / вела А. Золотнюк // Вільне життя. — 2011. — 30 
верес. — С. 2. — (На тему дня).  

 

Гижа, О. Тернополяни не втратили потреби читати навіть улітку [Текст] / 
О. Гижа // 20 хвилин. — 2011. — 11—12 лип. — С. 4 : фотогр. 

Про читацькі уподобання тернополян розповідають заступник директора 
Тернопільської міської ЦБС з основної діяльності Аліна Сологуб та завідувачка відділу 
міського абонементу Тернопільської ОУНБ Тетяна Ковалькова.  

 

Гривас, С. У бібліотеці — вечори-зустрічі [Текст] : програма декади 
відкритих дверей / С. Гривас // 20 хвилин. — 2011. — 28 — 29 верес. — С. 2.  

Зустрічами з письменниками та митцями, презентацією нової літератури продовжують 
цього тижня традиційну Декаду відкритих дверей в обласній універсальній науковій 
бібліотеці.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : березень—травень 
2011 /підгот: Є. Безкоровайний, Т. Дігай, У. Коропецька, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2011. — № 3. — С. 150—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — В змісті: заходи 
Тернопільської ОУНБ у квітні—травні 2011 року: творча зустріч із 
тернополянкою Тетяною Дігай; зустріч із тернопільським поетом та 
художником Михайлом Левицьким.  
 

Друневич, М. Каменяр і Тернопільщина [Текст] / М. Друневич // Вільне 
життя. — 2011. — 30 верес. — С. 1. — (Коротко).  

У читальному залі Тернопільської ОУНБ відбулася презентація книги краєзнавців 
Богдана Мельничука та Віктора Уніята «Іван Франко і Тернопільщина».  
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Захарчук, Д. Степан Сапеляк запросить до Тернополя Ліну Костенко 
[Текст] / Д. Захарчук // Тернопіль вечірній. — 2011. — 27 лип. — С. 2 : 
фотогр. 

У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги уродженця Тернопільщини, 
дисидента, письменника С. Сапеляка.  
 

Захарчук, Д. У Микулинцях на Теребовлянщині відкрили «вікно» у світ 
[Текст] // Свобода. — 2011. — 16 верес. — С. 4 : фотогр. — (Гарні вісті).  

У Микулинецькій міській бібліотеці урочисто відкрили зал з доступом до мережі 
Інтернет завдяки грантовій програмі «Бібліоміст». У відкритті взяв участь директор 
Тернопільської ОУНБ Василь Вітенко. 
 

Золотнюк, А. До свята бібліотек готуйсь [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2011. — 16 верес. — С. 8. — (Запрошує ТОУНБ). 

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

Ковалковська, О. Представили книгу про Чорновола [Текст] / 
О. Ковалковська // Вільне життя. — 2011. — 30 верес. — С. 8. — (Коротко).  

У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги кандидата історичних наук 
Василя Деревінського «В’ячеслав Чорновіл».  
 

Коропецька, У. Де бував Каменяр [Текст] / У. Коропецька // Вільне 
життя. — 2011. — 23 верес. — С. 2: фотогр. 

У рамках підготовки до Всеукраїнського дня бібліотек у читальному залі 
Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулася презентація нової книги 
почесних краєзнавців Тернопілля Богдана Мельничука та Віктора Уніята «Іван Франко 
і Тернопільщина».  

 

Луговська, Н. «Літописець Волинського краю» [Текст] / Н. Луговська // 
Вільне життя. — 2011. — 30 верес. — С. 1. — (Коротко).  

Під такою назвою у відділі краєзнавчої літератури Тернопільської ОУНБ діє книжково-
ілюстративна виставка, приурочена до 75-річчя від дня народження знаного літературознавця, 
краєзнавця, історика Гаврила Чернихівського.  

 

Будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
Бібліотека буде у 2012-му [Текст] // RIA плюс. — 2011. — 20 лип. — С. 1. 
Найвідоміший тернопільський довгобуд — нове приміщення обласної універсальної 

наукової бібліотеки — планують завершити наступного року.  
 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Адамчик М. Тернопільська обласна бібліотека для молоді готує 

флешмоб! [Електронний ресурс] : [про заходи та акції, які проводить ТОБМ 
з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек] / М. Адамчик // 0352.com.ua : сайт 
міста Тернополя. — Електрон. текстові та граф. дані. — Т., 2009—2011. — 
Режим доступу: http:// http://www.0352.com.ua/news/print/newsId/80504, 
вільний. — Текст на екрані: укр. мовою. — Опис основано на версії, 
датованій: 28. 09. 2011.  

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : березень—травень 
2011 / підгот.: Є. Безкоровайний, Т. Дігай, Б. Мельничук та ін. // 
Літературний Тернопіль. — 2011. — № 3. — С. 150—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — В змісті: заходи 
Тернопільської обласної бібліотеки для молоді у березні 2011 р.  
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Дерех, В. У бібліотеці у п’ятницю читатимуть реп [Текст] / В. Дерех // 
20 хвилин. — 2011. — 30 верес.—1 жовт. — С. 8 : фотогр.  

Читальний флеш-моб проведе обласна бібліотека для молоді. Тернополян 
закликатимуть записуватись у бібліотеку.  
 

Мала С. Тернополян запрошують стажуватись у Верховну Раду [Текст] : 
[форми заявок можна заповнити у Пункті доступу громадян до інформації 
органів держ. влади Терноп. обл. б-ки для молоді] / С. Мала // 20 хвилин. — 
2011. — 1 лип. — С. 2. — (Новини). 
 

Мороз, В. Письменникам — 1000 доларів [Текст] / В. Мороз // 
20 хвилин. — 2011. — 10 — 11 серп. — С. 2. 

На створення 20-ти відеозаписів із творами молодих тернопільських письменників 
обласна бібліотека для молоді отримала грант у розмірі 1000 доларів.  
 

Мороз, В. Твори зачитають для Інтернету [Текст] / В. Мовчан // 
20 хвилин. — 2011. — 5 — 6 серп. — С. 4. 

Цикл аудіопрограм із записами творів літераторів Тернопілля з’явиться в Інтернеті за 
власним проектом обласної бібліотеки для молоді. 
 

Новак Н. Інваліди із Тернополя шукають мецената [Текст] // 20 хвилин. — 
2011. — 29—30 серп. — С. 6.  

Про співпрацю Тернопільської ОБМ із «Службою спілкування між інвалідами 
Тернопільщини». 
 

Обрали кращих художників [Текст] // 20 хвилин. — 2011. — 21 — 
22 верес. — С. 1.  

Переможців конкурсу художніх робіт «Славен край наш — Україна» визначили 
в обласній бібліотеці для молоді.  
 

Юрса, Г. Ікони божественної краси Геннадія Сімонова [Текст] / 
Г. Юрса; фотогр. авт. // Вільне життя. — 2011. — 1 лип. — С. 8 : фотогр. — 
(Виставка). 

Про тернопільського художника Геннадія Сімонова та виставку його робіт в обласній 
бібліотеці для молоді. 
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Томків, Л. Книгозбірня іде до дітей [Текст] / Л. Томків // Вільне 

життя. — 2011. — 28 верес. — С. 9 : фотогр. — (Всеукраїнський день 
бібліотек).  

Про традиції та інновації в роботі Тернопільської обласної бібліотеки для дітей.  
 

Інші бібліотеки області 
Відродили сільську бібліотеку [Текст] // Cвобода. — 2011. — 2 верес. — 

С. 2.  
У Стіжку, що на Шумщині, відбулося урочисте відкриття бібліотеки. Мешканців із 

цією подією вітав начальник управління культури ОДА Григорій Шергей.  
 

Дитяча книжка — про замки [Текст] // 20 хвилин. — 2011. — 28—
29 верес. — С. 4.  

Повідомлення про презентацію книги «Неймовірні пригоди Остапа та Даринки» Андрія 
Бачинського у бібліотеці № 2 для дітей.  
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Іванчук, Є. Свічка пам’яті Бориса Харчука [Текст] / Є. Іванчук // Вільне 
життя. — 2011. — 21 верес. — С. 9. — (Що? Де? Коли?).  

Про літературно-мистецьку зустріч у Лозах Збаразького району, присвячену пам’яті 
нашого земляка, видатного українського письменника Бориса Харчука за участю працівників 
ЦБС, літераторів, композиторів, місцевої влади. До 80-річчя від дня народження 
письменника.  

 

Ковальова, О. Тут є багато книг, квітів і дітей [Текст] / О. Ковальова ; 
фотогр. М. Василечка // Вільне життя. — 2011. — 29 лип. — С. 5 : фотогр.  

Про Бережанську бібліотеку для дітей. 
 

Федчишин, С. Найбільша радість — щасливі дитячі оченята [Текст] / 
С. Федчишин // Вільне життя. — 2011. — 23 верес. — С. 8 : фотогр. — 
(Майстер клас від Яни Гавриш ). 

У Тернопільській міській бібліотеці № 3 для дітей відбулась зустріч із художницею 
Яною Гавриш.  

 

Музейна справа 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

Костюк, С. Тернополяни — стрийчанину [Текст] / С. Костюк // Вільне 
життя. — 2011. — 5 серп. — С. 5. — (Вістка з краєзнавчого).  

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулися науково-краєзнавчі 
читання «Проблеми української культури у вимірах часу».  

 

Краснобаєв, А. Влада забула заслуженого культурного діяча [Текст] / 
А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2011. — 26 — 27 верес. — С. 2. 

Вечір пам’яті народного музиканта, тернополянина Василя Зуляка відбувся 
в обласному краєзнавчому музеї. 

 

Крисовата, К. Передали музеям [Текст] / К. Крисовата // Вільне 
життя. — 2011. — 23 верес. — С. 3. — (Що? Де? Коли? ). 

Тернопільська митниця передала обласному краєзнавчому музею речі домашнього 
вжитку. Ці предмети мають певне історико-краєзнавче значення.  

 

Ліберний, О. Година високого патріотизму [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2011. — 19 серп. — С. 1.  

В обласному краєзнавчому музеї відбулася літературно-мистецька година «Тобою 
мислю, Україно!», присвячена 20-й річниці Незалежності України.  

 

Ліберний, О. Світ книжкових знаків Ярослава Омеляна [Текст] / 
О. Ліберний // Свобода. — 2011. — 2 верес. — С. 8 : фотогр. — (Виставки).  

В обласному краєзнавчому музеї діє виставка книжкових знаків заслуженого 
художника України Ярослава Омеляна, присвячена 20-річчю Незалежності України.  

 

Тернопільський обласний художній музей 
Брик, А. Ще до школи не ходили, а з голкою вже були на «ти» [Текст] / 

А. Брик // Свобода. — 2011. — 22 лип. — С. 8 : фотогр. — (Родина 
вишивальниць). 

Про виставку вишивок родини Ониськів у Тернопільському обласному художньому 
музеї. 

 

Бурлаку, Н. «Щоб не полювати на горобців у стрісі на обід…» [Текст] / 
Н. Бурлаку // 20 хвилин. — 2011. — 11—12 лип. — С. 14 : фотогр.  

Проект «Пересувна виставка творчих робіт людей, які постраждали від нацизму та 
тоталітаризму» презентували в обласному художньому музеї.  
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Золотнюк, А. «Бігме виставка гарна» [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2011. — 27 лип. — С. 6 : фотогр. — (А ви бачили?). 

Про експозицію робіт родини Ониськів в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Квач, Р. «Мистецтво лікує душу» [Текст] / Р. Квач // Свобода. — 
2011. — 2 верес. — С. 8 : фотогр. — (Життя на полотні ).  
Про Сергія Прибітка, художника із Почаєва, виставка робіт якого експонується 
в приміщенні Почаївського історико-художнього музею.  

  

Мала, С. Богдан Ткачик відкрив у Тернополі «дорогу до себе» [Текст] / 
С. Мала // 20 хвилин. — 2011. — 19—20 серп. — С. 22 : фотогр.  
Про дві персональні виставки із близько 200 картин Богдана Ткачика з нагоди святкування 
його 60-річного ювілею.  

 

Ноженко, І. За вишивку береться тільки після молитви [Текст] / 
І. Ноженко // 20 хвилин. — 2011. — 25—26 лип. — С. 14 : фотогр. 

Про майстриню-вишивальницю з м. Тернополя Любов Онисько та виставку вишиваних 
робіт її родини, що діє в обласному художньому музеї. 
 

Огородник, Н. Краса — від «Первоцвіту» [Текст] / Н. Огородник // 
20 хвилин.— 2011. — 28 — 29 верес. — С. 4.  

90 робіт понад 30 авторів представило творче об’єднання художників Тернополя 
«Первоцвіт» в обласному художньому музеї.  
 

Огородник, Н. Мистецтво розділене на трьох [Текст] / Н. Огородник ; 
фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2011. — 27 лип. — С. 5 : фотогр.  

Про виставку вишиваних робіт родини Ониськів в Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї. 

 

Огородник, Н. На творчість збаразьких майстрів надихає природа 
[Текст] / Н. Огородник // 20 хвилин. — 2011. — 8 —9 лип. — С. 22 : фотогр. 

В обласному художньому музеї функціонує виставка «Народне мистецтво Збаражчини». 
  

Романенко, Л. «Вишивана» любов. Одна на трьох [Текст] / Л. Романенко // 
Нова Тернопільська газета. — 2011. — 27 лип. — С. [12] : фотогр.  

В обласному художньому музеї відкрито першу персональну виставку вишиваних робіт 
родини Ониськів із м.Тернополя. 
 

Садовська, Г. Дерево життя від Богдана Ткачика [Текст] / Г. Садовська ; 
фотогр. О. Снітовського // Вільне життя. — 2011. — 17 серп. — С. 6 : фотогр. — 
(Ювілеї). 

Двома виставками своїх творів — у художньому музеї та в картинній галереї — 
відзначив 60-річчя заслужений художник України Богдан Ткачик.  
 

Собуцька, В. Художник — пілігрим віків [Текст] / В. Собуцька // 
Свобода. — 2011. — 19 серп. — С. 8 : фотогр. — (Світ мистецтва).  

Огляд виставки робіт художника Богдана Ткачика «Дорога з дитинства — дорога до 
себе» в обласному художньому музеї. До 60-річчя митця.  
 

Томчишин, Ю. Вишивані дива родини Ониськів [Текст] : майстрині 
вишивали швидше, ніж читали / Ю. Томчишин // Місто. — 2011. — 27 лип. — 
С. 2 : фотогр.  

Понад 170 вишиванок представила на суд тернополян родина Ониськів в обласному 
художньому музеї. 
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Федорців, Н. Не забути дорогу з дитинства [Текст] : Богдан Ткачик 
запросив одразу на дві виставки / Н. Федорців // Місто. — 2011. — 17 серп. — 
С. 11 : фотогр.  

Про дві персональні виставки Богдана Ткачика. До 60-річчя заслуженого художника 
України.  
 

Чайка, Н. Творча палітра Збаражчини [Текст] / Н. Чайка // Вільне життя. — 
2011. — 8 лип. — С. 8 — (Виставка). 

В обласному художньому музеї дії виставка народного мистецтва Збаражчини, де 
представлено понад 120 робіт. 

 

Борщівський обласний комунальний краєзнавчий музей 
Тадейчук, Є. Аура творчості — в залі музею [Текст] / Є. Тадейчук // 

Свобода. — 2011. — 30 верес.— С. 8. — (У полоні нових задумів). 
У Борщівському обласному краєзнавчому музеї та Тернопільському обласному 

краєзнавчому музеї відбулися виставки художніх робіт живописця Євгена Шпака зі Скали-
Подільської. До 60-річчя від дня народження митця. 

 

Обласний комунальний етнографічно-меморіальний  
музей Володимира Гнатюка, с. Велеснів Монастириського району 
Огородник, Н. Творчість мережана вишивкою [Текст] / Н. Огородник; 

фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2011. — 6 лип. — С. 4 : фотогр.  
Відомий на Тернопільщині громадський діяч, заслужений працівник культури України, 

директор музею імені В. Гнатюка у с. Велесневі, що на Монастирищині, Остап 
Черемшинський представив виставку своїх вишиванок. 
 

Черемшинський, О. Гнатюк із Велеснева [Текст] / О. Черемшинський // 
Літературна Україна. — 2011. — 25 серп. — С. 16 : фотогр. — (До джерел ).  

Засновник і директор Велеснівського етнографічно-меморіального музею Володимира 
Гнатюка про історію музею та його унікальні матеріали й експозиції. 
 

Черемшинський, О. Михайло Драгоманов у житті Володимира Гнатюка 
[Текст] : (170-річчя від дня народження видатного українського вченого) / 
О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Вільне життя.— 2011. — 23 верес.— 
С. 6: фотогр. — (Рядок з біографії краю). 

До ювілею М. Драгоманова в етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка 
у Велесневі влаштовано виставку, на якій експонуються оригінальні видання праць титана 
української науки та література про нього.  
 

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 
Бандура єднає [Текст] // Номер один. — 2011. — 17 серп. — С. 4.  
У Бережанському районному краєзнавчому музеї мистецтво гри на бандурі 

демонстрували відомі українські та зарубіжні бандуристи.  
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Золотнюк, А. За експонатами — на базар, горище, в поле [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя. — 2011. — 7 верес. — С. 9 : фотогр. — 
(На вихідні).  

Директор Теребовлянського районного краєзнавчого музею про історію закладу та 
унікальні краєзнавчі пам’ятки. 
 

Золотнюк, А. «Як співає ніжно ліра, тане зло і в хижака» [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя. — 2011. — 31 серп. — С. 9 : фотогр. — 
(Музеями Тернопілля). 

Про роботи Остапа Пасіки — талановитого художника, роботи якого представлені в 
Теребовлянському районному краєзнавчому музеї. 
 

Мельничук, Б. Відзнаки і музей Степана Сапеляка [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя. — 2011. — 16 верес. — С. 5. 

У Тернопільському ВПТУ-4 ім. М. Паращука створюють музей поета, громадського 
діяча, політв’язня комуністичного режиму С. Сапеляка. 
 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний 

театр ім. Т. Г. Шевченка 
Криницька, Н. «Театр — як серце: коли кардіограма йде на спад, згодом 

обов’язково підніметься до найвищої точки…» [ Текст] / Н. Криницька, 
Л. Шевчук // Свобода. — 2011. — 6 лип. — С. 7 : фотогр. — (Посиденьки 
у «СЮЖеті»).  

Розповіді молодих акторів про театр, його корифеїв, зіграні ролі та радісні й сумні миті 
закулісного життя.  

 

Мельничук, Б. Його любили всі [Текст] / Б. Мельничук // Тернопіль 
вечірній. — 2011. — 27 лип. — С. 5 : фотогр.  

Пам’яті народного артиста України, актора Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Мирослава Коцюлима.  
 

Огородник, Н. Від «Польоту над гніздом зозулі» — до «Витівок 
Скапена» [Текст] / Н. Огородник ; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 
2011. — 6 лип. — С. 4 : фотогр.  

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

 

Садовська, Г. А воно вже, хлопці, четвер… [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя. — 2011. — 10 серп. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї).  

Про заслуженого артиста України, актора Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Бориса Репку.  
 

Сачко, І. «Глухий або сліпий не побачить і не почує, що я працюю на 
театр» [Текст] : [інтерв’ю з директором Терноп. академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Ігорем Сачком] / 
[записала] Н. Бурлаку // 20 хвилин. — 2011. — 8—9 лип. — С. 16 : фотогр. 
 

Собуцька, В. Людські пороки вилікує сміх?! [Текст] / В. Собуцька, 
І. Папуша ; фотогр. Т. Іванківа // Свобода. — 2011. — 6 лип. — С. 7 : 
фотогр. — (Прем’єра).  

Про прем’єру вистави «Витівки Скапена» Ж. Б. Мольєра в Тернопільському 
академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
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У театрі сезон починають із кохання [Текст] // Номер один.— 2011. — 
28 верес.— С. 10. 

Про тих, хто долучився до постановки комедії Карло Гольдоні «Господиня заїзду».  
 

Хім’як, В. Він створив свій світ, зітканий з таланту і любові [Текст] / 
В. Хім’як //Вільне життя. — 2011. — 6 лип. — С. 11 : фотогр. — (Людина 
року — 2010). 

Про головного художника Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, заслуженного діяча мистецтв України Казимира 
Сікорського — сценографа, живописця, скульптора, який у будь-якому жанрі цікавий, 
своєрідний, вишуканий.  

 

Чайківська, Я. На театралів очікують цікаві прем’єри [Текст] / 
Я. Чайківська; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2011. — 28 верес. — 
С. 12 : фотогр.  

Про відкриття театрального сезону в Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.  

 

Ячмінський, В. «На сцені можу образити і вбити» [Текст] : понад триста 
ролей зіграв на сцені актор Тернопільського драмтеатру Володимир 
Ячмінській : [інтерв’ю з народним артистом України В. Ячмінським] / 
розмовляла Н. Огородник // 20 хвилин. — 2011. — 15 лип. — С. 15 : фотогр. 

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
 

Касіян, В. На виставці в столиці — тернопільські ляльки [Текст] / 
В. Касіян // Вільне життя. — 2011. — 23 верес. — С. 8 : фотогр. — (Знай 
наших).  

На Всеукраїнській виставці «Сценографія театру ляльок» у Києві представив свої 
роботи і Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки.  
 

Олекса, В. У новий сезон — на новій сцені [Текст] / В. Олекса // Вільне 
життя.— 2011. — 16 верес. — С. 8 : фотогр. — (Не пропустіть).  

18 вересня прем’єрою вистави «Поросятко Чок» за п’єсою М. Туровер розпочинає свій 
32-й сезон Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки.  
 

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.  
 

Шелеп, І. Іван Шелеп: «Пробуджувати серця до доброго й світлого…» 
[Текст] : [інтерв’ю з художнім керівником Тернопільського академічного 
обласного театру актора і ляльки, заслуженим діячем мистецтв України Іваном 
Шелепом] / розмову вів О. Гомелюк // Свобода. — 2011. — 16 верес. — С. 8 : 
фотогр. — (Новий сезон у ляльковому театрі).  

 

Аматорські театри 
 

Ліберний, О. Ціна волі: в часи Езопа і сьогодні [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2011. — 15 лип. — С. 8 : фотогр. 

Про виставу «Езоп» за п’єсою Г. Фігерейдо в постановці театру-студії «Сузір’я». 
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Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Бурлаку, Н. Поляки обіцяють частіше привозити у Тернопіль 
оригінальні творчі проекти [Текст] / Н. Бурлаку // RIA плюс. — 2011. — 
13 лип. — С. 20: фотогр  

Музика відомого польського композитора Кароля Шимановського звучала на концерті 
в обласній філармонії. 

 

Бурлаку, Н. Соломія залишила нам своє серце [Текст] / Н. Бурлаку // 
20 хвилин. — 2011. — 19 — 20 верес. — С. 14.  

Літературно-музичну композицію «Пісню світу віддала — серце Вам лишила» 
проведуть актори обласної філармонії до 139-ї річниці від дня народження Соломії 
Крушельницької.  

 

Вергун, К. Ярослав Лемішка: «Робитимемо все, аби й надалі дивувати 
публіку» [Текст] / К. Вергун // Вільне життя. — 2011. — 23 верес. — С. 8 : 
фотогр. — (Філармонія запрошує).  

Про відкриття сезону в обласній філармонії.  
 

Гесюк, Ю. Нові концерти, нові імена [Текст] / Ю. Гесюк // Вільне життя. — 
2011. — 23 верес. — С. 8. — (Філармонія запрошує).  

Другого жовтня Тернопільська обласна філармонія запрошує на відкриття 72-го 
концертного сезону.  

 

Голояд, І. Три культурні сезони [Текст] / І. Голояд // Нова Тернопільська 
газета. — 2011. — 28 верес. — 4 жовт. — С. 6. — Із змісту:  

Тернопільська обласна філармонія; 
Тернопільський драмтеатр ім. Т. Шевченка; 
Тернопільський обласний театр актора і ляльки. 

 

Густенко, О. У філармонії звучатиме «Бітлз» і Римський-Корсаков 
[Текст] / О. Густенко // Номер один. — 2011. — 28 верес. — С. 10 : фотогр.  

2 жовтня свій 72-й концертний сезон відкриває Тернопільська обласна філармонія.  
 

Дарчук, М. Почав співати оперні арії ще в колисці [Текст] : [інтерв’ю із 
солістом Тернопільської обласної філармонії Вадимом Дарчуком] / розмов-
ляла Л. Заморська // 20 хвилин. — 2011. — 5 — 6 серп. — С. 10 : фотогр.  

 

Золотюк, А. Він дихає у спину Шопену [Текст] / А. Золотюк // Вільне 
життя. — 2011. — 15 лип. — С. 8. — (Культурні горизонти). 

Про концерт музики Кароля Шимановського, що відбувася в Тернопільській обласній 
філармонії. 
  

Мартинчук, Л. Вічна музика над великою політикою [Текст] / Л. Мар-
тинчук // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 13—19 лип. — С. 3 : фотогр. 

Про репрезентацію творів видатного польського композитора Кароля Шимоновського 
у виконанні львівських музикантів-віртуозів. 

 

Садовська, Г. Переміг Тернопіль і Москву, й Торонто [Текст] / Г. Са-
довська // Вільне життя. — 2011. — 10 серп. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї). 
Про директора Тернопільської обласної філармонії, заслуженого артиста України 
Ярослава Лемішку. До 50-річчя від дня народження.  
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Томчишин, Ю. Музика Шимановського зворушила тернополян [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2011. — 13 лип. — С. 10 : фотогр.  

Концерт музики відомого польського композитора Кароля Шимановського відбувся 
в Тернопільській обласній філармонії.  

 

Федорців, Н. Оксана Пекун і Ярослав Лемішка стали народними 
[Текст] / Н. Федорців // Місто. — 2011. — 24 серп. — С. 3. 

Двоє наших земляків з нагоди 20-ї річниці Незалежності України отримали звання 
«Народний артист України».  

 

Чайківська, Я. Філармонія розпочинає сезон з ювілеїв [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2011. — 28 верес. — С. 12 : фотогр.  

Директор обласної філармонії Ярослав Лемішка про особливості нового концертного 
сезону та зміну його традицій.  

 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
 

Бурлаку, Н. Хануму не пустили на сцену драмтеатру [Текст] / 
Н. Бурлаку // RIA плюс. — 2011. — 6 лип. — С. 20 : фотогр.  

На сцені ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса виступали актори обласного музично-
драматичного театру м. Ю. Дрогобича.  

 

Муніципальний Галицький камерний оркестр 
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.  
 

Інші концерти 
Бурлаку, К. Кличуть на вальс [Текст] : насолодитися живим звучанням 

камерної музики та станцювати вальс у парі з коханою людиною зможе 
кожен житель нашого міста. Організатори концерту обіцяють усім підняти 
настрій / Н. Бурлаку // 20 хвилин. — 2011. — 9—10 верес. — С. 3 : фотогр. 

Концерт під назвою «У ритмі вальсу» планує провести Муніципальний духовий 
оркестр «Оркестра Волі» біля пам’ятника Іванові Франку.  

 

Музя, Л. Свято від душі [Текст] / Л. Музя //Вільне життя. — 2011. — 
7 верес. — С. 6 : фотогр. — (У сільському клубі). 

Про святковий концерт до Дня Незалежності в Красносільцях та Розношинцях 
Збаразького району, який організували працівники культури. 

 

Садовська, Г. Волинського краю мистецький розмай [Текст] / 
Г. Садовська ; фотогр. М. Василечка // Вільне життя. — 2011. — 6 лип. — 
С. 9 : фотогр. — (Звітує Шумщина). 

Про творчий звіт аматорських та мистецьких колективів Шумського району.  
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Навчальні заклади 

Тернопільське обласне державне музичне училище  
ім. С. Крушельницької 

Огородник, Н. Її величність — музика [Текст] / Н. Огородник ; фотогр. 
І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2011. — 6 лип. — С. 4 : фотогр. 
Про Тернопільське обласне державне музичне училище ім. С. Крушельницької та його 
випускників. 

 

Тернопільська обласна комунальна експериментальна комплексна 
школа мистецтв 

Школу мистецтв залишили на «голодному» пайку [Текст] // Номер 
один. — 2011. — 3 серп. — С. 5.  

Про невирішені питання щодо фінансування Тернопільської обласної комунальної 
експериментальної комплексної школи мистецтв.  

 

Інші навчальні заклади 
Вісімнадцятий випускний [Текст] // Свобода. — 2011. — 6 лип. — С. 7 : 

фотогр. — (Миттєвості свята). 
Про урочистості з нагоди вісімнадцятого випуску учнів Тернопільської обласної 

профспілкової школи мистецтв. 
 

Заняття у мистецьких закладах подорожчає [Текст] //Номер один. — 
2011. — 21 верес. — С. 8.  

Коротке повідомлення про зміни в оплаті вартості навчання у початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладах Тернополя.  

 

Виставки, пленери 
Мистецька галерея «Бункермуз» 

Ноженко, І. Виставку графіки представили троє друзів [Текст] / 
І. Ноженко // 20 хвилин. — 2011. — 22—23 лип. — С. 22 : фотогр. 

Про виставку творчих робіт молодих тернопільських художників Павла Петриги, Лілії 
Василько та Івана Лазора в мистецькій галереї «Бункермуз».  

 

Протасевич, А. Спортсмен-атлет малює картини про зачаття [Текст] / 
А. Протасевич // 20 хвилин. — 2011. — 15 лип. — С. 22 : фотогр.  

Про тернопільського художника-абстракціоніста Василя Нецка, перша виставка якого 
діє в галереї «Бункермуз».  

 

Смільська, О. Василь Нецько став художником у 31 [Текст] / 
О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 13—19 лип. — С. 5 : 
фотогр. 

Про першу виставку робіт молодого тернопільського художника В. Нецка в мистецькій 
галереї «Бункермуз».  

 

Інші виставки 
Качмарик, Х. «Мистецтво — це не просто вміння малювати, це вміння 

думати» [Текст] / Х. Качмарик // Свобода. — 2011. — 26 серп. — С. 8. — 
(Новинки у нашому місті). 

Про виставку робіт знаного українського скульптора Олега Пінчука в Тернополі.  
 



 13 

Художники західного регіону представили свої картини тернополянам 
[Текст] // Свобода. — 2011. — 21 верес. — С. 5. — (Добрі вісті ).  

У виставковій залі Тернопільської обласної Спілки художників України відкрилася 
унікальна виставка живопису художників західного регіону.  

 

Юхно-Лучка, М. У вишиванці — молитва і зцілення [Текст] : лікар 
Ганна Слівінська вишила понад 100 робіт / М. Юхно-Лучка // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 7—13 верес. — С. 6 : фотогр.  

У холі обласного управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА відбулася виставка 
вишиваних робіт тернополянки Галини Слівінської. 

 

Фестивалі, конкурси 

Всеукраїнський фестиваль лемківської культури  
«Дзвони Лемківщини» 

Валентин Хоптян відвідав ХIII-ий Всеукраїнський фестиваль 
лемківської культури «Дзвони Лемківщини» [Текст] // Номер один. — 
2011. — 10 серп. — С. 3 : фотогр.  

Голова Тернопільської ОДА Валентин Хоптян побував на фестивалі лемківської 
культури. 

 

Вербило, О. «Дзвони Лемківщини» віддзвеніли на славу… [Текст] / 
О. Вербило // Вільне життя. — 2011. — 10 серп. — С. 1, 6 : фотогр. — 
(Фестивалі).  

Про цьогорічний фестиваль «Дзвони Лемківщини», зокрема творчі колективи зі всієї 
України та зарубіжжя.  

 

«Дзвони Лемківщини» запрошують [Текст] // Вільне життя.— 2011. — 3 
серп. — С. 2.  

Програма ХIII Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони 
Лемківщини».  

 

Знову кличуть «Дзвони Лемківщини» [Текст] // Свобода. — 2011. — 
29 лип. — С. 3. — (І запалає ватра).  

Програма ХІІІ Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони 
Лемківщини», який відбудеться 6—7 серпня в м. Монастириськах.  
 

Новіцька, К. «Жи в єдності сила, мусит лемко знати» [Текст] / 
К. Новіцька // Свобода. — 2011. — 10 серп. — С. 1,3 : фотогр. — (У колі 
сильних і гордих).  

З музикою, піснями, спогадами у теплому родинному колі втринадцяте відлунали 
«Дзвони Лемківщини». 
 

Ноженко, І. Лемківську ватру запалять 10 тисяч гостей [Текст] : 
грандіозний фестиваль єднання лемків, які живуть в Україні та інших країнах 
світу, пройде на Монастирищині цими вихідними. Гості фестивалю 
спробують себе в лемківських забавах і ремеслах / І. Ноженко // 
20 хвилин. — 2011. — 1 — 2 серп. — С. 14 : фотогр.  

 

Програма ХIII Всеукраїнського фестивалю лемківської культури 
«Дзвони Лемківщини» [Текст] // Свобода. — 2011. — 5 серп. — С. 1: фотогр. 
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Тарнавська, Н. Наметам бракувало місця [Текст] : близько десяти тисяч 
лемків з України, Сербії, Польщі, Словаччини, Хорватії, США та Канади 
з’ їхалися на всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони 
Лемківщини». Відбувся він минулими вихідними неподалік Монастириської. 
Найбільше серед гостей було тернополян / Н. Тарнавська // 20 хвилин. — 
2011. — 8 — 9 серп. — С. 3 : фотогр.  

 

Чайківська, Я. Лемківську ватру запалили втринадцяте [Текст] / 
Я. Чайківська ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2011. — 10 серп. — 
С. 5. — фотогр. — (Наші обереги).  

Понад 20 тисяч гостей ХIII фестивалю «Дзвони Лемківщини» 6—7 серпня вдосталь 
насолодилися автентичною піснею, посмакували давніми лемківськими стравами унікального 
українського субетносу — лемків.  

 

Шкула, А. У серпні всіх кличуть відвідати «Дзвони лемківщини» 
[Текст] / А. Шкула // 20 хвилин. — 2011. — 4—5 лип. — С. 2 : фотогр.  

Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини» відбудеться 6—7 серпня. Цього року 
лемки зберуться вже тринадцятий раз. 

 

Шот, М. Ватра палає — лемків скликає / М. Шот. // Урядовий кур’єр. — 
2011. — 19 серп. — С. 12 : фотогр. — (Культура).  

Про історію, організаторів та перебіг подій фестивалю «Дзвони Лемківщини».  
5 

Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки» 

Гугушвили, Т. Энергетика украинцев в современном быту [Текст] : 
в Тернополе прошел Всеукраинский фестиваль «Цвет вышиванки» / 
Т. Гугушвили // День. — 2011. — 31 авг. — С. 8 : фото. 

 

Кулик, О. А ти одягнув вишиванку? [Текст] / О. Кулик // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 24—30 серп. — С. 5 : фотогр.  

Уже вчетверте у Тернополі відбудеться Всеукраїнський фестиваль національної 
вишивки та костюма «Цвіт вишиванки».  

 

Огородник, Н. Запрошують на конкурс вишиванки [Текст] / 
Н. Огородник // 20 хвилин. — 2011. — 17—18 серп. — С. 3 : фотогр.  

Про заходи у рамках Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки».  

 

«Одягнімо, друже, вишиванки!.. [Текст] //Нова Тернопільська газета. — 
2011. — 31 серп. — 6 верес. — С. 3 : фотогр.  

Близько 170 майстрів народної творчості України з вишивки та підприємців, які 
популяризують українські вишиті вироби, взяли участь у IV Всеукраїнському фестивалі 
національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки», що відбувся у Тернополі. 

 

Томчишин, Ю. На фестивалі не буде китайського краму [Текст] : на 
«Цвіт вишиванки» з’ їдуться понад сотня майстрів з усієї України / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2011. — 17 серп. — С. 2 : фотогр.  

Про IV Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт 
вишиванки», який відбуватиметься цьогоріч 27—28 серпня.  
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Хміляр, Л. «Вишиваний» фестиваль відбудеться вже вчетверте [Текст] / 
Л. Хміляр // Свобода. — 2011. — 19 серп. — С. 2 : фотогр. — (Передмова до 
події). 

 

Хміляр, Л. «Цвіт вишиванки»: підсумки і перспективи [Текст] / 
Л. Хміляр // Свобода.— 2011. — 14 верес. — С. 2 : фотогр. — (Прес-клуб). 

Більше 40 майстрів народних ремесел, 126 підприємців, які популяризують українську 
вишивку та національні вироби, взяли участь у IV Всеукраїнському фестивалі національної 
вишивки та костюма «Цвіт вишиванки», що відбувся в Тернополі 27 — 28 серпня. 

 

Чайківська, Я. Українська вишиванка мала попит [Текст] / Я. Чайківська; 
фотогр. І. Пшоняка //Тернопіль вечірній. — 2011. — 31 серп. — С. 5 : фотогр. 

Учетверте в Тернополі відбувся Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та 
костюма «Цвіт вишиванки».  

 

Чайківська, Я. «Цвіт вишиванки» проводитимуть у травні [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2011. — 14 верес. — С. 2 : фотогр.  

Про цьогорічний фестиваль «Цвіт вишиванки», його переможців та наступний, що 
проводитиметься щороку у День матері. 

 

Юхно-Лучка, М. «Цвіт вишиванки»: під вінець — в українському строї 
[Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 14—
20 верес. — С. 3 : фотогр.  

Про програму та нагороджених четвертого Всеукраїнського фестивалю національної 
вишивки та костюма «Цвіт вишиванки».  

 

Всеукраїнський фестиваль сільської молоді  
«Купальська феєрія» 

Красуляк, І. Свято з варениками і борщем [Текст] / І. Красуляк // 
Експрес. — 2011. — 7—14 лип. — Тернопільські новини. — С. 19. — 
(Фестиваль). 

Утретє на Тернопільщині, у с. Чагарях Гусятинського району, відбудеться 
Всеукраїнський фестиваль сільської молоді «Купальська феєрія». 

 

Левицька, Л. Купальська феєрія у Чагарях [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2011. — 8 лип. — С. 7 : фотогр.  

У с. Чагарях на Тернопільщині відбувся Всеукраїнський фестиваль сільської молоді 
«Купальська феєрія» за участю відомих колективів, артистів, місцевих аматорських гуртів. 

 

Осадчук, Л. «Купальська феєрія» відбудеться у сільському Діснейленді, 
що на Тернопільщині [Текст] / Л. Осадчук // День. — 2011. — 6 лип. — С. 6 : 
фотогр.  

Український фестиваль сільської молоді «Купальська феєрія» уже втретє відбудеться в 
ніч із шостого на сьоме липня в с. Чагарях, що в Гусятинському районі. 

 

Протасевич, А. Свято — з оперними співаками та скрипалем-віртуозом 
[Текст] / А. Протасевич // 20 хвилин. — 2011. —8—9 лип. — С. 5 : фотогр.  

Про фестиваль «Купальська феєрія в с. Чагарях Гусятинського району, та участь у 
ньому хору ім. Г. Верьовки. 

 

Смільська, О. «Купальській феєрії» не завадив навіть дощ… [Текст] / 
О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 13—19 лип. — С. 15 : 
фотогр. 

 



 16 

Чорна, Н. У ніч на Івана Купала небо землю дощами купало… [Текст] / 
Н. Чорна ; фотогр. В. Бурми // Вільне життя. — 2011. — 8 лип. — С. 1 : 
фотогр. — (Фестивалі). 

Про ІІІ Всеукраїнський фестиваль сільської молоді «Купальська феєрія». 
 

Шот, М. Сільське свято всеукраїнського масштабу [Текст] : на 
Тернопіллі приймали майстрів професійної та аматорської сцени, 
відтворювали купальські обряди / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2011. — 
9 лип. — С. 24 : фотогр. 

Про учасників і програму ІІІ Всеукраїнського фестивалю сільської молоді «Купальська 
феєрія».  

 

Регіональний фестиваль стрілецької та повстанської пісні 
«Дзвони Лисоні» 

Бережани готуються до «Дзвонів Лисоні» [Текст] // Вільне життя. — 
2011. — 17 серп. — С. 2. — (Щоб міцнів дух нації).  

Коротке повідомлення про 6-й регіональний фестиваль стрілецької та повстанської 
пісні «Дзвони Лисоні».  

 

Бідзіля, Т. Фестиваль на Лисоні — вершині української звитяги [Текст] / 
Т. Бідзіля // Слово Просвіти. — 2011. — 15 — 21 верес. — С. 7 : фотогр.  

Відкриття та програма проведення регіонального фестивалю стрілецької та 
повстанської пісні «Дзвони Лисоні».  

 

«Дзвони Лисоні» кличуть до Бережан [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2011. — 17—23 серп. — С. 1.  

Про програму регіонального фестивалю стрілецької та повстанської пісні «Дзвони 
Лисоні» та запрошення до участі у заходах.  

 

Красновська, О. Над горами лунатиме стрілецька пісня [Текст] / 
О. Красновська // Експрес. —2011. — 30 — 31 серп. — Регіональні 
новини. — С. 14. 

Про фестиваль стрілецької і повстанської пісні «Дзвони Лисоні» та запрошення до 
участі у ньому. 

 

Лисоня — символ героїзму [Текст] // Свобода. — 2011. — 7 верес. — 
С. 4 : фотогр. — (Патріотичний фестиваль). 

На горі Лисоня — місці героїчних боїв Легіону Українських Січових Стрільців із 
російськими військами — відбувся регіональний фестиваль стрілецької та повстанської пісні 
«Дзвони Лисоні». 

 

Михлик, С. Дзвеніла пісня над Лисонею [Текст] /С. Михлик // Вільне 
життя. — 2011. — 7 верес. — С. 6. — (Фестивалі). 
 

Михлик З. «Там на горі січ іде…» [Текст] / З. Михлик // Сільські вісті. — 
2011. — 15 верес. — С. 3 : фотогр.  

Про фестиваль стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні», на який з’ їхалися 
художні колективи й виконавці з багатьох областей України. 
 

Фаріон, І. І борщі готували, і пісні співали…[Текст] / І. Фаріон // 
Високий замок. — 2011. — 5 верес. — С. 4 : фотогр.  

Два велелюдні фестивалі всеукраїнського масштабу відбулися на Тернопільщині: 
«їстівний» — «Борщ’ їв» і співочий — «Дзвони Лисоні».  
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Фестиваль «Дзвони Лисоні» [Текст] // Шлях перемоги. — 2011. — 
17 серп. — С. 2. 

Повідомлення про 6-й регіональний фестиваль стрілецької та повстанської пісні 
«Дзвони Лисоні» на Бережанщині.  

 

Шмига, Я. «Дзвони Лисоні» пролунали ушосте [Текст] //Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 7 — 13 вересня. —С. 3 : фотогр. 

 

Регіональний мистецько-розважальний фестиваль 
 «На хвилях Серету»  

 

Золотнюк, А. Приємно? Дуже приємно «На хвилях Серету» [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя. — 2011. — 22 лип. — С. 8 : фотогр.  

Про ІІ регіональний мистецько-розважальний фестиваль «На хвилях Серету».  
  

Семенович, І. Гойдає Серет пісню фестивальну [Текст] / І. Семенович ; 
фотогр. В. Балюха // Свобода. — 2011. — 22 лип. — С. 3 : фотогр. — 
(На гостину — у Залізці).  

Про ІІ регіональний мистецько-розважальний фестиваль «На хвилях Серету», що 
відбувся в с. Залізцях на Зборівщині.  

 

Фестиваль «Забави у княжому місті» 
 

Бурма, В. Забави у княжому місті [Текст] / В. Бурма // Вільне життя. — 
2011. — 8 лип. — С. 8 : фотогр. — (Фоторепортаж). 

Фестиваль під такою назвою проходив у м. Теребовлі вже втретє. 
 

Новіцька, К. Княже місто забавлялося [Текст] / К. Новіцька // Свобода. — 
2011. — 8 лип. — С. 8 : фотогр. — (Тралі-валі, фестивалі). 

Про фестиваль «Забави у княжому місті», що відбувся втретє в м. Теребовлі, та його 
учасників. 

 

Салій, Х. Забави у княжому місті тривали від ранку до ранку [Текст] / 
Х. Салій, О. Кулик // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 6—12 лип. — 
С. 5 : фотогр.  

Сивочола Теребовля радо вітала учасників ІІІ регіонального фестивалю «Забави 
у княжому місті». 

 
 

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». 
 

Фестиваль молодіжної альтернативної музики Рурисько 
Бойко, М. Дві доби здригались від музики околиці Бережан [Текст] / 

М. Бойко // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 13—19 лип. — С. 5 : 
фотогр.  

Про фестиваль молодіжної альтернативної музики «Рурисько», що відбувся 
в м. Бережанах.  
  

Будар, Т. «Рурисько» — фестиваль молоді [Текст] / Т. Будар // Свобода. — 
2011. — 15 лип. — С. 3 : фотогр. — (У полоні драйву).  

  

Колесник, Т. «Рурисько» охороняли 39 міліціонерів та собака [Текст] : 
учасниками фестивалю на Бережанщині, запевняють організатори, стали більше 
двох тисяч людей. Тернополяни читали свої вірші, вчилися боротися та ліпити 
глечики із глини / Т. Колесник // 20 хвилин. — 2011. — 15 лип. — С. 8 : фотогр.  
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Фольклорно-мистецьке свято  
«У Борщівському краї цвітуть вишиванки» 

Голояд, І. А ти борщ їв у Борщові? [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2011. — 7 — 13 верес. — С. 3 : фотогр.  

На п’яте фольклорно-мистецьке свято «У Борщівському краї цвітуть вишиванки» 
з’ їхались тисячі людей не лише з України, а й з-за кордону.  
 

Красновська, О. До борщу — калина, чорнослив і кропива [Текст] : на 
фестивалі «Борщ’ їв» господині презентували оригінальні переписи національ-
ної страви / О. Красновська // Експрес. — 2011. — 8 верес. — С. 11 : фотогр. 

 

Мадзій, І. Хто не був у ці дні у Борщеві, той втратив багато! [Текст] : 
у Надзбручанському древньому місті в черговий раз із розмахом пройшло 
фольклорно-мистецьке свято «В Борщівському краї цвітуть вишиванки» / 
І. Мадзій; фотогр. В. Бурми // Вільне життя. — 2011. — 7 верес. — С. 5. — 
(Свято вдалося ).  

 

Матковська, В. «Хочу ознайомити людей із шедеврами…» [Текст] : про 
життя і справи «RIA плюс» розмовляє з колекціонеркою борщівських 
вишиванок Вірою Матковською. Вона 3 — 4 вересня представляла свої 
вироби на фестивалі у Борщеві : [інтерв’ю] /розмовляла Л. Заморська // RIA 
плюс. — 2011. — 7 верес. — С. 17 : фотогр. 

 

Томчишин, Ю. Борщів красувався вишивками та смачним борщем 
[Текст] : на фестивалі зірки перемогли владу / Ю. Томчишин // Місто. — 
2011. — 7 верес. — С. 10 : фотогр.  

Культурно-мистецькі заходи в рамках проведення фестивалю «У Борщівському краї 
цвітуть вишиванки».  

 

Хміляр, Л. У Борщові милувались вишиванками і смакували борщем 
[Текст] / Л. Хміляр; фотогр. П. Балюха // Свобода. — 2011. — 7 верес. — 
С. 1, 12 : фотогр. — (Фестивалі).  

Традиційний вже фольклорно-мистецький фестиваль «У Борщівському краї цвітуть 
вишиванки» цьогоріч відбувся вп’яте і співпав із святкуванням 555-річчя міста Борщева.  
 

Чайківська, Я. У Борщеві з’ їли триста літрів борщу [Текст] / Я. Чайків-
ська; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2011. — 7 верес. — С. 2 : фотогр.  

Нотатки про цьогорічний фестиваль «У Борщівському краї цвітуть вишиванки».  
 

Інші фестивалі та конкурси 
Бойко, М. Ой у Бережанах «Червона калина»!.. [Текст] / М. Бойко // 

Нова Тернопільська газета. — 2011. — 20—26 лип. — С. 5 : фотогр. 
Про фестиваль художньої самодіяльності «Червона калина», що відбувся в Бере-

жанській виховній колонії для неповнолітніх.  
 

Вандзеляк, Г. «Джерел надзбручанських перлини — в мистецький вінок 
України» [Текст] : під такою назвою у Лосячі Борщівського району у рамках 
дня села відбувся сільський мистецький фестиваль / Г. Вандзеляк ; фотогр. 
А. Павлика // Свобода. — 2011. — 27 лип. — С. 3 : фотогр. — (Село свій день 
відсвяткувало). 

Під такою назвою у Лосячі Борщівського району відбувся сільський мистецький 
фестиваль.  
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Попадюк, О. «Червона калина» зацвіла у Бережанах [Текст] / 
О. Попадюк // Свобода. — 2011. — 29 лип. — С. 5. 

У Бережанській виховній колонії пройшов фестиваль «Червона калина», приурочений 
до 20-ї річниці незалежності України. 
 

Чайка, Н. Фестиваль культур у Тернополі [Текст] / Н. Чайка // Вільне 
життя. — 2011. — 29 лип. — С. 6. — (Не пропустіть!). 

31 липня в м. Тернополі розпочнеться фестиваль культур «Global Village», у якому 
візьмуть участь студенти з Польщі, Греції, Туреччини, Італії, Чехії, Китаю, Тайваню, 
Киргизстану.  
 

Штокало-Пархомчук, Я. Ті, що вмерти вміють, мають право на життя 
[Текст] / Я. Штокало-Пархомчук //Вільне життя. — 2011. — 31 серп. — С. 6. 

У Конюхах Козівського району відбувся регіональний фестиваль стрілецької, 
повстанської та козацької пісні. 
 

Аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання Тернопільщини 

Гурт «Джазова фіра» 
Вергун, К. «Я родом звідти, де дикі квіти, до горизонту поля…» [Текст] / 

К. Вергун // Свобода. — 2011. — 19 серп. — С. 8.  
Про презентацію нового кліпу гурту «Джазова фіра».  
 

Юхно-Лучка, М. «Джазова фіра» перший кліп зняла на…елеваторі 
[Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 17—
23 серп. — С. 5 :фотогр.  

Про нові творчі проекти гурту «Джазова фіра».  
 

 

Інші аматорські, мистецькі колективи та творчі 
об’єднання 

Бурлаку, Н. «Рута-м’ята» не співає російськомовних пісень [Текст] / 
Н. Бурлаку // 20 хвилин. — 2011. — 18—19 лип. — С. 14 : фотогр.  

Про дебютний виступ нового місцевого гурту «Рута-м’ята» в арт-барі «Коза». 
 

Панчук, С. Вітають піснею «Дністрянські візерунки» [Текст] / С. Панчук // 
Вільне життя. — 2011. — 8 лип. — С. 5. — (Таланти). 

Про вокально-інструментальний гурт «Дністрянські візерунки» із смт Мельниці-
Подільської. 

 

Синенька, Б. Пісня «Горлиці» лунає на кожне обрядове свято [Текст] / 
Б. Синенька // Свобода. — 2011. — 29 лип. — С. 8 : фотогр. — (У моді — 
фольклор). 

Про народний аматорський обрядово-фольклорний колектив «Горлиця» Лозівського 
сільського будинку культури Тернопільського району. 

 

Солтис, В. Юні тернополяни витанцювали перемогу в Болгарії [Текст] / 
В. Солтис // 20 хвилин. — 2011. — 15—16 серп. — С. 2 : фотогр.  

Народний театр танцю «Посмішка» посів друге місце на міжнародному фестивалі 
«Твоя казка» в Болгарії.  

 

Чайківська, Я. «Мальви» були першими і залишаються кращими! 
[Текст] / Я. Чайківська //Нова Тернопільська газета. — 2011. — 28 верес. — 
4 жовт. — С. 9 : фотогр. 

До 32-ї річниці творчої діяльності тернопільського танцювального клубу «Мальви». 



 20 

Юрса, Г. Юнь, закохана в танець [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя. — 
2011. — 15 лип. — С. 8. 

Про народний аматорський ансамбль танцю «Глорія Бай» із с. Байківців 
Тернопільського району.  

 

Клубна справа 
Тернопільський обласний комунальний методичний центр 

народної творчості 
Гадомська, Л. Іван Кузишин: «Ікони — це не те, на чому можна 

заробляти» [Текст] / Л. Гадомська ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечір-
ній. — 2011. — 6 лип. — С. 6 : фотогр. — (Мистецтво). 

Про методиста Тернопільського обласного комунального методичнного центру 
народної творчості Івана Кузишина та його творче захоплення. 

 

Левицька, Л. Обіцяють, що в клубах грітимуться не лише танцями 
[Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 2011. — 16 верес. — С. 4.  

Створити умови для нормального функціонування будинків культури і клубів 
у зимовий період збираються на Тернопільщині.  

 

Український народний дім «Перемога» 
Хома, О. У Тернополі відкрили Український дім [Текст] / О. Хома // 

Свобода. — 2011. — 26 серп. — С. 8: фотогр. — (Гарний подарунок). 
Про відкриття Українського дому, його призначення та використання.  

 

Цебрій, Є. В Українському домі — кіно і виставка [Текст] / Є. Цебрій // 
20 хвилин. — 2011. — 26 серп. — С. 3. 

Про відкриття нового культурного центру зі збереженням кінопрофілю та введенням 
подіуму для модних показів, прес-центру та виставкової зали.  

 

Чайківська, Я. До Дня Незалежності відкрили Український дім 
«Перемога» [Текст] / Я. Чайківська ; фотогр. І. Поняка // Тернопіль вечірній. — 
2011. — 31 серп. — С. 2. 

 

Юхно-Лучка, М. Український дім «Перемога»: український за формою і 
змістом [Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 31 
серп. — 6 верес. — С. 3 : фотогр.  

Про відкриття Українського дому «Перемога», де будуть відбуватися головні події 
у житті м. Тернополя. Він буде центром культурного та мистецького життя міста.  

 

Кіно 
Бурлаку, Н. Зоонаглядач зумів переконати, що не всі люди є поганими 

[Текст] / Н. Бурлаку // RIA плюс. — 2011. — 27 лип. — С. 20 : фотогр.  
Про роботу та плани на майбутнє тернопільського кінокомплексу «Сінема Сіті» 

розповідає його директор Тетяна Басалига. 
 

Герасимів, З. Кіно в маси [Текст] / З. Герасимів // Номер один. — 2011. — 
17 серп. — С. 8—9 : фотогр. 

Про доцільність існування комунального підприємства «Кінодністер», яке займається 
прокатом кінопродукції в області. 

 

 

 

 

 



 21 

Персоналії 
Андрійчук, П. Та, що дарує людям радість [Текст] / П. Андрійчук // 

Українська музична газета. — 2011. — № 3 (лип.—верес.). — С. 9 : фотогр.  
Про нелегкий творчий шлях заслуженого працівника культури України, колишнього 

директора Тернопільського обласного державного музичного училища культури ім. Соломії 
Крушельницької Марти Подкович.  

 

Гураль, Н. Надія Гураль: Російською принципово не співатиму [Текст] : 
[інтерв’ю з тернопільською співачкою Надією Гураль] / Н. Кубацька // Сво-
бода. — 2011. — 19 серп. — С. 8 : фотогр. — (Розмова за горнятком кави).  

 

Дрозд, В. Творча вертикаль письменника [Текст] / В. Дрозд // Свобода. — 
2011. — 2 верес. — С. 8 : фотогр. — (Варто прочитати ).  

Про творчість майстра слова, літератора широкого діапазону — поета, прозаїка, 
драматурга, публіциста Б. Мельничука.  

 

Касіян, В. Особливий талант — мріяти і втілювати мрії в життя [Текст] / 
В. Касіян // Вільне життя. — 2011. — 27 лип. — С. 6 : фотогр. — (Людина 
року — 2010).  

Про музикознавця, театрознавця, громадську діячку з м. Тернополя Марту Подкович. 
 

Кройтор, Ю. Йому аплодували Київ і Москва, але пам’ять його не увічнена 
належно [Текст] Ю. Кройтор // Вільне життя. — 2011. — 19 серп. — С. 6 : 
фотогр. — (Прославив Тернопілля). 

Спогади про заслуженого працівника культури України Василя Зуляка.  
 

Маловічко, С. Не помиляється тільки платівка [Текст] : [інтерв’ю 
з тернопільським піаністом С. Маловічком] / розмовляла Н. Огородник // 
20 хвилин. — 2011. — 19—20 серп. — С. 15 : фотогр. 

Про музичну родину та про себе розповідає тернопільський піаніст Сергій Маловічко. 
 

Маньовська, В. І на квітах, і на вишиванках [Текст] / В. Маньовська // 
Вільне життя. — 2011. — 12 серп. — С. 8 : фотогр. — (На всі руки майстер ).  

Про тернополянина Ярослава Осадцу та особливості його творчого доробку.  
 

Махно, В. Василь Махно: «Мистецтво — це боротьба з часом, собою, 
містом, вулицями, з ким завгодно…» [Текст] : [інтерв’ю з поетом-земляком] / 
спілкувалася Н. Ружевич // Тернопіль вечірній. — 2011. — 28 верес. — С. 5 : 
фотогр.  

Про зустріч із прихильниками творчості у м. Тернополі.  
 

Мельничук, Б. Із Одіссеї Ярослава Омеляна [Текст] / Б. Мельничук // 
Вільне життя.— 2011. — 8 лип. — С. 5 : фотогр. — (Роки і долі). 

Про життєвий і творчий шлях заслуженого художника України Ярослава Омеляна. 
 

Пазізін, М. «Художник має передати на картині навіть температуру» 
[Текст] : [інтерв’ю з тернопільським художником М. Пазізіним] / розмовляла 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2011. — 25—26 лип. — С. 10 : фотогр. 
 

Попова, О. «Хлопці грали у футбол, а я — малював» [Текст] : 60-річний 
ювілей відсвяткував заслужений художник України Богдан Ткачик / 
О. Попова // Єкспрес. — 2011. — 1 — 8 вересня. — Тернопільські новини. — 
С. 20. 
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Савюк, М. «Люблю працювати зранку, коли встає сонце…» [Текст] : 
[інтерв’ю з художником-декоратором М. Савюк] / розмовляла А. Протасевич // 
20 хвилин.— 2011. — 11—17 лип. — С. 10 : фотогр. 

Про тернополянку Надію Савюк, яка виготовляє ексклюзивні речі зі шкіри. 
 

Ткачик, Б. Богдан Ткачик: «Коли сиджу на риштуванні у церкві, 
відчуваю себе пташкою» [Текст] : [інтерв’ю з відомим тернопільським 
художником, заслуженим художником України Б. Ткачиком] / М. Юхно-
Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 17—23 серп. — С. 5 : фотогр.  

Тернопільський художник про свою творчість, сім’ю, сучасне малярство, персональні 
виставки робіт у м. Києві та Тернополі.  
 

Юрко, І. Юна тернопільська художниця Валентина Кузь підкорила 
столицю [Текст] / І. Юрко // Свобода. — 2011. —6 лип. — С. 16 : фотогр. — 
(Нові імена) 

Про Валентину Кузь — лауреата Х Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 
присвяченого Шевченківським дням. 
 

Інше 
Автору пісні «Квіти ромену» відкрили в Тернополі барельєф [Текст] // 

Свобода. — 2011. — 26 серп. — С. 4 : фотогр. — (У вінок пам’яті).  
 

Бакалець, І. «Файне місто Тернопіль» [Текст] / І. Бакалець // Тернопіль 
вечірній. — 2011. — 20 лип. — С. 2 : фотогр. 

Під такою назвою вийшов у світ перший диск-збірка пісень про Тернопіль.  
 

Бінцаровська, А. «Мої казки на диску почують діти з усієї України…» 
[Текст] / А. Бінцаровська // 20 хвилин. — 2011. — 22—23 серп. — С. 10 : 
фотогр.  

Тернопільська поетеса-піснярка Алла Бінцаровська підготувала до друку нову збірку 
своїх пісень. 
 

Гадомська, Л. Тернопільська зірка засяє на Євробаченні [Текст] / 
Л. Гадомська ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2011. — 13 лип. — 
С. 3 : фотогр. 

13-річна тернополянка Каріна Мазурик змагатиметься за право представляти Україну 
на «Дитячому Євробаченні — 2011». 

 

Дігай, Т. Зустріч із поетесою Іриною Дем’яновою [Текст] / І. Дігай // 
Вільне життя. — 2011. — 16 верес. — С. 5.  

 

Древній Збараж вітав гостей [Текст] // Свобода. — 2011. — 17 серп. — 
С. 3 : фотогр. — (До 20-річчя Незалежності України).  

Про обласну акцію «Видатні земляки Тернопілля» та святковий концерт у Збаразькому 
замку.  

 

Огородник, Н. Наша Каріна Мазурик увійшла у фінал «Євробачення — 
2011» [Текст] / Н. Огородник // 20 хвилин. —2011. — 15 лип. — С. 4 : 
фотогр.  

13-річна тернополянка Каріна Мазурик боротиметься за право виступати на «Дитячому 
Євробаченні». 
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Огородник, Н. Увіковічнили пам’ять автора «Квітів ромена» [Текст] / 
Н. Огородник // 20 хвилин. — 2011. — 26—27 серп. — С. 6.  

Меморіальну дошку на честь тернопільського поета і громадського діяча Бориса 
Демкова відкрили та освятили у Тернополі. 
 

Огородник, Н. Японців вразили твори Іоана Пінзеля [Текст] // 
Н. Огородник // Тернопіль вечірній. — 2011. — 3 серп. — С. 8 : фотогр.  
Творча група японського телебачення оглянула роботи Іоанна Пінзеля у Львові, Тернополі 
та Бучачі.  
 

Подкович, М. До Соломіїного дня народження [Текст] / М. Подкович // 
Вільне життя. — 2011. — 23 верес. — С. 8 — (Щойно з друку).  

Про вихід у світ документальної повісті заслуженого діяча мистецтв України 
Богдана Мельничука «Соломія Крушельницька». 
 

Польща та Україна: «Діалог двох культур» [Текст] // Свобода. — 2011. — 
2 верес. — С. 1. — (У вінок пам’яті).  

У Кременці впродовж трьох днів триватиме VII Міжнародний літературно-мистецький 
форум «Діалог двох культур — 2011», присвячений 202-ій річниці від дня народження поета 
та драматурга Юліуша Словацького.  

 

Протасевич, А. Шукають меценатів та інвесторів. Грошей на ремонт 
палацу бракує [Текст] / А. Протасевич // RIA плюс. — 2011. — 13 лип. — С. 6 : 
фотогр.  

Про плани щодо реконструкції та популяризації Вишнівецького палацу розповідають 
працівники Національного заповідника «Замки Тернопілля». 
 

Процик, Н. У вінку з барвінку й черемшини серце Козівщини [Текст] / 
Н. Процик, А. Лисак ; фотогр. О. Лібер // Свобода. — 2011. — 17 серп. — 
С. 5. — (Село свій день святкувало). 

По свято селища Козлова та святкову імпрезу, підготовлену працівниками Козлівського 
будинку культури та Домухівського сільського клубу.  
 

Садовська, Г. Пісні на два континенти [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя.— 2011. — 27 лип. — С. 9 : фотог. — (Зустріч для вас). 

Про альбом пісень поетеси з Канади Надії Козак і композитора та виконавця 
з м. Тернополя Василя Дунця. 
 

Федишен, Б. «Слово про Україну» [Текст] : під такою назвою у Куликові 
[Кременецького р-ну] відбулося районне свято поезії / Б. Федишен // 
Свобода. — 2011. — 2 верес. — С. 6 : фотогр.  

На святі поезії виступили понад тридцять авторів та читців поезії. 
 

Федірко, І. Виставка ікон, концерт і футбол [Текст] / І. Федірко // 
Свобода. — 2011. — 17 серп. — С. 5 : фотогр. 

Про День села Петриків Тернопільського району, виставку ікон, організовану 
завідувачем бібліотеки Оксаною Потічко та святковий концерт у місцевому будинку 
культури.  
 

Шот, М. Замки й храми — на пам’ять [Текст] : Тетяна Окальська 
зберігає пам’ятки архітектури Тернопілля для нащадків у власних графічних 
роботах / М. Шот //Урядовий кур’єр. — 2011. — 10 верес. — С. 17.  

Про графічні й вишивані роботи художниці з Борщева.  
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Юхно-Лучка, М. Свято на вулиці, де жив і творив Борис Демків [Текст] : 
у Тернополі відкрили барельєф відомому поету / М. Юхно-Лучка // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 24—30 серп. — С. 5 : фотогр.  
 

«Я люблю Тернопіль» зібрав 750 світлин [Текст] // Тернопіль 
вечірній. — 2011. — 21 верес. — С. 2: фотогр. — (Фотоконкурс).  

Про підсумки фотоконкурсу «Я люблю Тернопіль».  
 

Японці знімуть фільм про Пінзеля [Текст] // Свобода. — 2011. — 
29 лип. — С. 6 : фотогр.  

Творча група японського телебачення NHK почне в м. Тернополі зйомки 
документального фільму про всесвітньо відомого скульптора Іоанна Пінзезя, життя 
і творчість якого пов’язані з галицьким краєм. 
 

Відзначення 20-ї річниці проголошення Незалежності України 
Вергун, Н. Тернопільщина встановила черговий рекорд: на Гусятинщині 

спекли найбільший в Україні коровай [Текст] / Н. Вергун // Свобода. — 
2011. — 24 серп. — С. 3 : фотогр.  

Про відзначення свята «Благословенна у віках — велична, славна Україно!», яке 
відбулося у Гусятині. До 20-річчя Незалежності України.  

 

Вітер, В. На Спаса — до Гусятина [Текст] / В. Вітер // Вільне життя. — 
2011. — 12 серп. — С. 1. — (Не пропустіть ).  

Про обласне свято, приурочене до 20-ї річниці проголошення Незалежності України.  
 

Лучка, Д. Гусятин ще такого не бачив! Чи побачить ще колись?.. [Текст] / 
Д. Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 24 —30 серп. — С. 3 : 
фотогр.  

Про святкове дійство в Гусятині, присвячене 20-річчю Незалежності України.  
 

Обласне свято, присвячене 20-й річниці проголошення незалежності 
України, відбудеться 19 серпня у смт Гусятині [Текст] // Свобода. — 2011. — 
17 серп. — С. 1. — (Свято хліба).  
 

Шкула, А. Козаки вигнали татар, «Беркут» побився, а парашутисти 
«розмахували» прапорами [Текст] / А. Шкула // 20 хвилин. — 2011. — 22—
23 серп. — С. 8 : фотогр.  

Про «Свято хліба» в Гусятині на відзначення 20-ї річниці Незалежності України.  
 

Святкування 25-ї річниці відкриття першого в Україні 
Співочого поля в Тернополі 

 

Бобрівець, М. Як на Співочого поля іменини… [Текст] / М. Бобрівець // 
Вільне життя. — 2011. — 24 серп. — С. 6 : фотогр. — (Святкуємо!).  

Про Всеукраїнське мистецьке свято народної творчості «Молюсь за тебе, Україно», 
присвячене 25-річчю тернопільського Співочого поля.  

 

Заходи з нагоди відзначення 25-річчя Співочого поля в Тернополі, Дня 
Державного прапора України, 20-ї річниці Незалежності України та 471-ї 
річниці Тернополя [Текст] // Вільне життя. — 2011. — 19 серп. — С. 2. 
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Лівінський, О. Тернополян і гостей міста зустріло оновлене Співоче 
поле [Текст] / О. Лівінський ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 
2011. — 24 серп. — С. 1, 5 : фотогр.  

Про концертно-святкове дійство з нагоди 25-річчя Співочого поля в Тернополі та 20-ї 
річниці Незалежності України.  

 

Мільйон — на поле [Текст] // RIA плюс. — 2011. — 17 серп. — С. 1.  
Про реконструкцію Співочого поля та обласний фестиваль «Молюсь за тебе, Україно».  

 

Молюсь за тебе, Україно! [Текст] / фотогр. І. Пшоняка // Свобода. — 
2011. — 24 серп. — С. 4—5 : фотогр.  

Велелюдне дійство під такою назвою відбулося з нагоди 25-ї річниці спорудження у 
Тернополі першого в Україні Співочого поля.  

 

На Співоче поле витратили майже мільйон [Текст] // Місто. — 2011. — 
17 серп. — С. 3. 

Про урочистості з нагоди 25-річчя з часу відкриття першого в Україні Співочого поля в 
Тернополі.  

 

Огородник, Н. У Тернополі буде фестиваль «Молюсь за тебе, Україно» 
[Текст] / Н. Огородник / 20 хвилин. — 2011. — 5 — 6 серп. — С. 22.  

Про заходи під час святкування 25-ї річниці відкриття першого Співочого поля України 
в Тернополі.  

 

План заходів з підготовки та відзначення 25-річчя Співочого поля, Дня 
Державного Прапора України, 20-ї річниці Незалежності Украхни та 471-ї 
річниці міста Тернополя [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 
17—23 серп. — С. 2.  

 

Програма Всеукраїнського свята народної творчості «Молюсь за тебе, 
Україно», присвяченого 20-річчю незалежності України [Текст] // 
Свобода. — 2011. — 17 серп. — С. 1.  
Про історію першого в Україні Співочого поля та програму відзначення його 25-річного 
ювілею в Тернополі. 

 

Процик, І. Центром ішов парад [Текст] / І. Процик // 20 хвилин. — 
2011. — 22—23 серп. — С. 6 : фотогр. 

Святкові заходи з нагоди 25-річчя Співочого поля у Тернополі.  
 

Юхно-Лучка, М. Співоче поле: 25 років потому [Текст] / М. Юхно-
Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 24—30 серп. — С. 15 : 
фотогр.  

Про свято народної творчості «Молюсь за тебе, Україно!», що відбулося у Тернополі 
з нагоди 20-річчя Незалежності України та 25-річчя Співочого поля.  

 

Відзначеня Дня міста Тернополя 
План заходів відзначення Дня міста [Текст] // Місто. — 2011. — 

24 серп. — С. 2.  
 

Чуйко, О. Тернополяни драйвували два дні [Текст] / О. Чуйко; фотогр. 
авт. // Місто. — 2011. —31 серп. — С. 11 : фотогр. 

Про цьогорічне святкування Дня міста.  
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«Свято вишиванки» у с. Васильківцях Гусятинського р-ну 
Вергун, К. Щедрі й веселі обжинки у Васильківцях [Текст] /К. Вергун // 

Свобода. — 2011. — 31 серп. — С. 3 : фотогр. — (Файне свято).  
Про «Свято вишиванки» у Васильківцях на Гусятинщині. 

 

Томчишин, Ю. На день села в Коцюбинці приїхав Галябарда [Текст] : 
у святковому концерті взяли участь близько сотні місцевих артистів / 
Ю. Томчишин. — 2011. — 31 серп. — С. 10 : фотогр. 
 

«Я люблю Васильківці» [Текст] : село, а в ньому — люди // Голос 
України. — 2011. — 2 верес. — С. 6 : фотогр.  

Про перспективні Васильківці та цьогорічне відзначення свята села. 
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