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Загальні питання культури 
Попович, Ж. Всупереч усьому культура славиться талантами [Текст] / 

Ж. Попович // Номер один. — 2011. — 28 груд.— С. 12.  
Про найбільш резонансні культурні події року.  
 

Шергей, Г. Григорій Шергей: «Понад двадцять фестивалів — це не 
забагато!» [Текст] : [ інтерв’ю з начальником управління культури 
Тернопільської ОДА Г. Шергеєм] / бесідувала Л. Левицька // Голос 
України. — 2011. — 6 груд. — С. 12 : фотогр. 

Начальник управління культури Тернопільської облдержадміністрації про фестивалі 
Тернопільщини та своє бачення фінансування культури й шляхів її розвитку.  

*** 
Мельник, Я. Старт у майбутнє [Текст] / Я. Мельник // Тернопіль 

вечірній. — 2011. — 7 груд. — С. 2 : фотогр.  
Міська рада та Фонд розвитку Тернополя імені Володимира Лучаковського 

започаткували конкурс мистецької стипендії «Крок», метою якого є заохочення талантів 
до творчості.  

*** 
Демків, Г. Лауреати премії журналу «Літературний Тернопіль» [Текст] / 

Г. Демків // Тернопіль вечірній. — 2011. — 28 груд. — С. 6.  
 

Хом’як, В. Нові лауреати обласної літературно-мистецької премії 
ім. В. Вихруща [Текст] / В. Хом’як // Вільне життя. — 2011. — 28 жовт. — С. 3. 

*** 
20 облич’2011 [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 

28 груд. — 4 січ. — С. 6 — 7 : фотогр. — Із змісту : Олександр Смик, 
начальник управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради.  

Про культурне життя Тернополя у 2011 році.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : травень — серпень 
2011 / підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2011. — № 4.— С. 156 — 159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу : події, факти, імена). В змісті : Президент 
України Віктор Янукович підписав Указ № 822 про нагородження ювілейною 
медаллю «Двадцять років незалежності України». Серед удостоєних цієї 
відзнаки — головний редактор «Літературного Тернополя» 
Богдан Мельничук.  

 

Бібліотечна справа 
 

Бородюк, Н. «Чи задовольняє вас робота бібліотек?» [Текст] : упродовж 
кількох місяців таке запитання ставитимуть жителям міст і сіл співробітники 
цих закладів / Н. Бородюк // Урядовий кур’єр. — 2011. — 30 верес. — С. 9: 
фотогр. — (Культура).  

 
Дерех, В. «Жовтого князя» передали бібліотекам [Текст] / В. Дерех // 

20 хвилин. — 2011. — 28 — 29 листоп. — С. 3.  
Книжки Василя Барки «Жовтий князь» передали бібліотекам члени організації 

Молодіжний націоналістичний конгрес.  
 



 3 

Земанський, І. Бібліотеки модернізують [Текст] / І. Земанський // 
Місто. — 2011. — 16 листоп. — С. 2. 

Комп’ютеризацію бібліотек міста передбачили у «Комплексній програмі розвитку 
галузі культури міста на 2012 — 2015 роки», яку затвердили на сесії міської ради.  

 

Чайківська, Я. Сесія міської ради прийняла ряд важливих програм 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2011. — 16 листоп. — С. 1 : 
фотогр.  

Змін та доповнень зазнала «Комплексна програма розвитку галузі культури міста на 
2012 — 2015 роки». У ній, окрім організації різного роду конкурсів, фестивалів та 
урочистих святкувань, передбачено і комп’ютеризацію бібліотек, поповнення 
бібліотечних фондів, створення на базі міських бібліотек потужних бібліотечно-
інформаційних центрів.  

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
Білянська, Н. Потребують особливого ставлення [Текст] / Н. Білянська // 

Вільне життя. — 2011. — 23 груд. — С. 5.  
У Тернопільській ОУНБ продемонстрували документальний фільм «Насамперед ми 

люди» та відбулось його обговорення.  
 

Гончарук, О. Книги здають сотнями [Текст] : непотрібні книги 
бібліотека списує і здає на макулатуру / О. Гончарук // 20 хвилин. — 2011. — 
18 — 19 листоп. — С. 2 : фотогр.  

Заступник директора Тернопільської ОУНБ про дарувальників бібліотеки, списання 
літератури та поповнення бібліотечних фондів.  

 

Гураль, О. «Бібліоміст» — свято зацікавленості й злету [Текст] / 
О. Гураль // Земля Підгаєцька. — 2011. — 11 листоп. — С. 2 : фотогр. 

12 жовтня у бібліотеках-філіях сіл Новосілки та Мирного Підгаєцького району 
відкрито інтернет-центри за програмою «Бібліоміст». В урочистостях взяв участь 
директор Тернопільської ОУНБ В. Вітенко. 

 

Густенко, О. Через «Вікно в Америку» Інтернет став доступнішим 
[Текст] / О. Густенко // Номер один. — 2011. — 5 жовт. — С. 4.  

Нещодавно центр «Вікно в Америку» Тернопільської ОУНБ отримав електронний 
рідер та два планшетні комп’ютери від відділу преси, освіти Посольства США в Україні.  

 

Дмитраш, О. Автограф-сесія Наталії Михно [Текст] / О. Дмитраш // 
Свобода. — 2011. — 7 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Знайомство з автором).  

У Тернопільській ОУНБ відбулась автограф-сесія письменниці Наталії Михно, з-під 
пера якої вийшло вже п’ять книг.  

 

Золотнюк. А. Пісні ті візьміть собі на спомин [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя. — 2011. — 9 груд. — С. 6 : фотогр.— (Зустрічі).  

Показав унікальні світлини Назарія Яремчука та поділився своїми враженнями про 
нього друг та шанувальник творчості співака, директор «Радіо Чортківщини» Роман 
Островський на вечорі пам’яті, що відбувся в Тернопільській ОУНБ. 

 

Ковалькова, Т. Галицький будитель духу [Текст] / Т. Ковалькова // 
Вільне життя. — 2011. — 25 листоп. — С. 6. — (Постаті).  

Літературні читання «Маркіян Шашкевич і українське національне відродження», 
присвячені 200-річчю від дня його народження, відбулися у Тернопільській обласній 
універсальній науковій бібліотеці.  
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Ленчишин, А. Літопис Тернопілля [Текст] / А. Ленчишин // Свобода. — 
2011. — 14 жовт. — С. 4. — (Путівник для фахівців).  

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека презентувала черговий, 
двадцять другий випуск ретроспективного науково-допоміжного покажчика «Література 
про Тернопільську область за 2000—2004 роки», підготовленого відділом краєзнавчої 
літератури та бібліографії.  

 

Мельник, Я. Видали книгу про Коцюлима [Текст] / Я. Мельничук // 
Тернопіль вечірній. — 2011. — 7 груд. — С. 2.  

У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір пам’яті народного артиста України 
Мирослава Коцюлима. Під час заходу презентували книгу «Душа, осяяна театром.  

 

Миськів, В. Мирон Кордуба зблизька [Текст] / М. Миськів // Вільне 
життя. — 2011. — 25 листоп. — С. 8. — (Коротко). 

З нагоди 135-річчя від дня народження історика, публіциста, бібліографа Мирона 
Кордуби та виходу в світ книги «Мирон Кордуба: вибрані статті», у читальному залі 
Тернопільської ОУНБ відбулися краєзнавчі читання «Мирон Кордуба зблизька».  

 

Пасічник, І. Тернополянок відзначили у «Золотій нитці Аріадни» 
[Текст] / І. Пасічник // Місто. — 2011. — 7 груд. — С. 6 : фотогр. 

Журналіст Людмила Островська стала фіналісткою Всеукраїнського конкурсу 
«Золота нитка Аріадни» за програму «Поміркуємо разом», де авторка розповіла про 
провідного бібліотекаря відділу абонементу Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки, поетесу Наталю Білянську.  

 

Понагайба, А. Братства - духовні православні та освітні осередки 
історичної Волині [Текст] / А. Понагайба // Духовна освіта на Волині в ХI-
XX ст. : зб. матеріалів богословської Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 
20-ліття відновлення Волинської духовної семінарії в м. Луцьку / голов. 
ред. Д. Головенко. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. — С. 121—124.  

У статті згадується проект «Історична Волинь», який реалізується Волинською 
обласною універсальною науковою бібліотекою за участі Тернопільської ОУНБ. 

 

Самчук, О. З волею до перемоги [Текст] / О. Самчук // Вільне життя. — 
2011. — 16 груд. — С. 2 : фотогр. — (Знай наших).  

Журналіст Людмила Островська стала переможцем Всеукраїнського конкурсу 
«Золота нитка Аріадни» й одержала диплом І ступеня в номінації «Кращий журналіст 
радіо». Героїнею її передачі була провідний бібліотекар відділу абонементу 
Тернопільської ОУНБ Наталя Білянська.  

 

Томчишин, В. Перший священик, який виголосив проповідь 
українською мовою [Текст] : Галичина відзначає 200-річчя від дня 
народження О. Маркіяна Шашкевича / В. Томчишин // Свобода. — 2011. — 
23 листоп. — С. 12 : фотогр. — ( У вінок пам’яті). 

У Тернопільській ОУНБ відбулися літературні читання «Маркіян Шашкевич 
і українське національне відродження».  

 

Шатарська, Л. Модні тенденції в інтер’єрі та дизайні [Текст] / 
Л. Шатарська // Подільське слово. — 2011. — 2 груд. — С. 5. — (До джерел). 

Головний бібліотекар відділу технічної літератури Тернопільської ОУНБ Людмила 
Шатарська розповідає про ювілейний сотий номер журналу «Красивые дома». 
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Будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
Гадомська, Л. Книжки читатимуть просто неба [Текст] / Л. Гадомська ; 

фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2011. — 7 груд. — С. 5.  
Про заходи активістів Тернопільського обласного та міського осередків 

Всеукраїнської молодіжної організації «Молода Просвіта» щодо добудови нового 
приміщення Тернопільської ОУНБ. Висловили свою позицію також і представники чинної 
місцевої влади.  

 

Земанський, П. Молодь хоче мати, де читати [Текст] / П. Земанський // 
Місто. — 2011. — 7 груд. — С. 3 : фотогр. 

Аби пришвидшити добудову нового приміщення Тернопільської обласної 
універсальної наукової бібліотеки, тернопільські просвітяни запланували на 11 грудня 
флешмоб.  

 

Краснобаєв, А. Молодь хоче нову бібліотеку [Текст] / А. Краснобаєв // 
20 хвилин. — 2011. — 14—15 груд. — С. 2 . 

Флешмоб «Хочу мати, де читати!» провела молодь на Театральному майдані. Вона 
закликала владу довести до кінця будівництво нового приміщення ОУНБ на майдані 
Мистецтв.  

 

Красновська, О. Вимагали…бібліотеку! [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2011. — 13—14 груд.— С. 3. — (Акція).  

Організатори та учасники акції «Хочу мати, де читати!» вимагали добудувати нове 
приміщення Тернопільської ОУНБ. Провела акцію обласна організація «Молодої 
Просвіти».  

 

Левицька, Л. «Хочу мати де читати» [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2011. — 13 груд. — С. 8.  

Акцію під такою назвою організували активісти «Молодої Просвіти», щоб 
привернути увагу влади до закінчення будівництва ОУНБ.  

 

Лісовська, Н. Як для футболу потрібне поле, так для читання необхідна 
бібліотека [Текст] / Н. Лісовська, В. Солов’юк // Свобода.— 2011.— 14 груд. 
— С. 8 : фотогр. — (Щоб завершити довгобуд). 

Задля завершення будівництва нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
у Тернополі відбувся флешмоб «Хочу мати, де читати!».  

 

Мороз, В. Бібліотека + архів = обіцянки [Текст] / В. Мороз //RIA плюс. 
— 2011. — 2 листоп. — С. 4.  

Завершити вже наступного року будівництво нового приміщення обласної 
універсальної наукової бібліотеки на майдані Мистецтв та архіву на вул. Карпенка обіцяє 
влада. 

 

Мороз, В. Наобіцяли цілий «Діснейленд» [Текст] / В. Мороз // RIA 
плюс. — 2011. — 2 листоп. — С. 4 : фотогр.  

Відстежуються обіцянки місцевої влади під час виборів у місцеві ради, зокрема про 
добудову нової обласної бібліотеки.  

 

Обласну бібліотеку будують уже 25 років [Текст] : щоб нагадати про 
неї, молоді просвітяни організовують флешмоб // Нова Тернопільська 
газета. — 2011. — 7—13 груд. — С. 7 : фотогр.  

Про флешмоб «Хочу мати, де читати!». Захід відбудеться як реакція тернопільської 
молоді на ситуацію, що склалася з будівництвом нового приміщення Тернопільської 
ОУНБ. 
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Огородник, Н. Тернопільська молодь зробить живий ланцюг із книгами 
[Текст] / Н. Огородник // 20 хвилин. — 2011. — 5—6 груд. — С. 2. 

Акцію «Хочу мати, де читати!» та однойменний флешмоб проведуть 11грудня 
у центрі міста члени обласного осередку товариства «Молода Просвіта».  

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Грохольська, І. СНІД та мистецтво [Текст] / І. Грохольська // Вільне 

життя.— 2011.— 9 груд. — С. 5. — (Бібліотечні новини). 
Нещодавно в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулося відкриття 

виставки, присвяченої проблемам ВІЛ/СНІДу. 
 

Данилків, І. Вечір музики [Текст] / І. Данилків // Свобода. — 2011. — 
9 груд. — С. 3. — (Доторкнутись до прекрасного). 

Про мистецький вечір у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Прекрасні 
миті єднання з музикою подарували всім присутнім студенти та викладачі 
Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької.  

 

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 Терноп. 
обл. б-ки для молоді у березні 2011 року: презентація збірника новел 
письменника, головного редактора журналу «Літературний Тернопіль» 
Богдана Мельничука «Зек, вождь і Гарсіа Лорка».  

 

Качмарик, Х. Виставка, що зачаровує око [Текст] /Х. Качмарик // 
Свобода. — 2011. — 28 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Неосяжний світ краси).  

У відділі мистецтв Тернопільської обласної бібліотеки для молоді відкрили виставку 
творчих робіт художниці Олени Маркевич та її учнів під назвою: «Цей неосяжний світ 
краси». 
 

Коропецька, У. «Жива легенда» та її творці» [Текст] /У. Коропецька // 
Тернопіль вечірній. — 2011. — 2 листоп. — С. 5 : фотогр. 

Збірник «Жива легенда» репрезентували в обласній бібліотеці для молоді.  
 

 

Краснобаєв, А. Враження від США — у новій збірці [Текст] / 
А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2011. — 16—17 груд.— С.5 : фотогр.  

Про презентацію книжки «Маєстат слова» Богдана Берези в обласній бібліотеці для 
молоді.  

 

Краснобаєв, А. Молодь хоче нову бібліотеку [Текст] // Тернопіль 
вечірній. — 2011. — 14 груд. — С. 6.  

Тернопільська молодь провела флешмоб «Хочу мати, де читати!». Згадується 
Тернопільська обласна бібліотека для молоді. 

 

Краснобаєв А. Олена — єдина у Тернополі, хто розмальовує самовари 
[Текст] // 20 хвилин. — 2011. — 31 жовт.—1 листоп. — С. 14.  

Про відкриття виставки робіт Олени Маркчевої та її учнів у Тернопільській ОБМ. 
 

Краснобаєв, А. Представили книжку про Крушельницьку [Текст] / 
А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2011. — 14—15 груд. — С. 5.  

Книжку «Соломія Крушельницька» представив тернопільський письменник Богдан 
Мельничук в обласній бібліотеці для молоді.  
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Крива, О. Колядували у бібліотеці [Текст] / О. Крива // Свобода. — 
2011.— 28 груд. — С. 5: фотогр.— (У передчутті свят).  

Учасники народного художнього фольклорного театру Тернопільського центру 
професійно-технічної освіти № 1 привітали працівників обласної бібліотеки для молоді 
з Новим роком та Різдвом Христовим.  
 

Крива, О. «Роксоляна, декан і жлоби» [Текст] // Вільне життя. — 
2011. — 28 жовт. — С. 6.  

У Тернопільській ОБМ відбулась творча зустріч із письменниками Н. Фіалко 
й Б. Мельничуком та презентація їхньої спільної книжки «Роксоляна, декан і жлоби». 
 

Літщоденник [Текст] / підгот. Д. Джулай // Літературна Україна. — 
2011. — 15 груд. — С. 2. — Зі змісту: 8 грудня в Тернопільській обласній 
бібліотеці для молоді презентували документальну повість письменника, 
заслуженого діяча мистецтв України Богдана Мельничука «Соломія 
Крушельницька». 
 

Про Маркіяна Шашкевича презентуватимуть книгу [Текст] // Місто. — 
2011. — 14 груд. — С. 6.  

Повідомлення про презентацію книги Миколи Проціва «Маркіян» в Тернопільській 
обласній бібліотеці для молоді. 
 

Про співачку світової слави [Текст] // Свобода. — 2011. — 16 груд. — 
С. 5. — (Зустріч у вітальні).  

Чергове дійство у літературно-мистецькій вітальні «Зустрічі без прощань» обласної 
бібліотеки для молоді було присвячене презентації документальної повісті Богдана 
Мельничука «Соломія Крушельницька».  
 

Пшоняк, І. Співачка світової слави [Текст] / І. Пшоняк ; фотогр. авт. // 
Тернопіль вечірній. — 2011. — 14 груд. — С. 6 : фотогр.  

У літературно-мистецькій вітальні «Зустрічі без прощань» Тернопільської обласної 
бібліотеки для молоді відбулася презентація документальної повісті Богдана Мельничука 
«Соломія Крушельницька». 
 

Юрса Г. Час на полотні [Текст] : [про конкурс юних художників 
«Славен край наш — Україна», який був проведений Тернопільською 
обласною бібліотекою для молоді] // Вільне життя. — 2011. — 21 жовт. — 
С. 6.  
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
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 Терноп. 
обл. б-ки для дітей у квітні 2011 року: презентація книжки Ірини Дем’янової 
та Богдана Мельничука «Козацький скарб». 

 

Заморська, Л. Про Іванну Блажкевич розповіла її правнучка [Текст] / 
Л. Заморська // 20 хвилин. — 2011. — 26—27 жовт. — С. 4. 

Літературне свято «Добре бачиться тільки серцем» днями відбулося в центральній 
дитячій бібліотеці.  
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Карпич, О. З гітарою навколо світу [Текст] / О. Карпич // Вільне 
життя. — 2011. — 23 листоп. — С. 7. — (Бібліотечні новини).  

В обласній бібліотеці для дітей відбулася музична мандрівка «З гітарою навколо 
світу» за участі учасників ансамблю «Веселі нотки» Центру дитячої та юнацької 
творчості.  

 

Мазурик, М. «Щоби не залишилися байдужими» [Текст] / М. Мазурик // 
Вільне життя. — 2011. — 23 грудня. — С. 5. 

В обласній бібліотеці для дітей провели годину здоров’я «СНІД! Не залишимось 
байдужими». 

 

Ракоча, Г. Друзів книги побільшало [Текст] / Г. Ракоча // Вільне 
життя. — 2011. — 11 листоп. — С. 6.  

У відділі обслуговування дошкільників та учнів 1—4 класів Тернопільської обласної 
бібліотеки для дітей відбулася посвята в читачі «Здрастуй, здрастуй, дім книжковий!».  

 

Федчина, Л. Тарас Шевченко і Тернопільщина [Текст] / Л. Федчина // 
Вільне життя. — 2011. — 28 жовтня. — С. 6. — (Зустрічі). 

В обласній бібліотеці для дітей відбувся захід до 165-річчя з часу перебування поета 
в нашому краї. 

 

Федчина, Л. «Україна читає дітям» [Текст] / Л. Федчина // Вільне 
життя. — 2011. — 12 жовт. — С. 7. — (Позитивні тенденції).  

Про реалізацію проекту «Україна читає дітям» у Тернопільській обласній бібліотеці 
для дітей.  

 

Хованець, Т. «Лиш пам’ять спомин береже» [Текст] / Т. Хованець // 
Вільне життя. — 2011. — 2 грудня. — С. 5. 

В обласній бібліотеці для дітей відбувся урок-реквієм до річниці Голодомору. 
Інші бібліотеки області 

Благословляю мову сонцесяйну [Текст] // Тернопіль вечірній. — 
2011. — 16 листоп.— С. 2 : фотогр. 

У міській бібліотеці № 2 для дітей відбулося свято на тему «Квітни, мово солов’ їна».  
 

Бомак, В. «Поезіє, ти сило чарівна» [Текст] / В. Бомак // Тернопіль 
вечірній. — 2011.— 2 листоп. — С. 5 : фотогр.  

У читальному залі міської бібліотеки № 5 для дорослих відбулася зустріч студентів 
Галицького коледжу імені В. Чорновола з відомим тернопільським поетом, науковцем 
і громадським діячем Олегом Германом.  

 

Ганусевич, Н. Чарівний світ легенд [Текст] / Н. Ганусевич // Вільне 
життя. — 2011. — 11 листоп. — С. 6. — (Репрезентації).  

Збаразька центральна бібліотека разом із Національним заповідником «Замки 
Тернопілля» провела репрезентацію книги «Скарби твого селища: Микулинці». 

 

Даньків, Г. Пісні та вірші — дітям [Текст] / Г. Даньків // Вільне 
життя. — 2011. — 9 листоп. — С. 7. — (Коротко).  

У Тернопільській міській бібліотеці № 8 провели зустріч у літературно-мистецькій 
вітальні «Свічадо». Читачі зустрілися з письменниками та учасниками народного театру 
«Дивосвіт». 
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Дерех, В. У велетенській книжці, яку представили на «Бібліофесті», 
будуть маленькі казочки [Текст] : сотні школярів та дорослих прийшли на 
перший в Україні «Бібліофест». Поруч зі стендами видавництв були 
розкладки міських бібліотек, на яких ті презентували все найцікавіше, що 
є у їхніх читальнях. Читачі навіть показували вертеп та співали колядки. / 
В. Дерех // 20 хвилин. — 2011. — 19 — 20 груд. — С. 8 : фотогр.  

 

Для дітей — нова книжка [Текст] // 20 хвилин. — 2011. — 19—
20 жовт. — С. 6. 

Про презентацію нової книжки «Пригоди зайчика—забудька» Наталії Малетич 
у міській бібліотеці № 2 для дітей. 

 

З батьками — до бібліотеки [Текст] // 20 хвилин. — 2011. — 9—
10 груд. — С. 15.  

У центральній дитячій бібліотеці м. Тернополя пройшов день сімейного читання 
«З мамою і татом — до бібліотеки». 

 

Золотнюк, А. Свічки взаєморозуміння [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. 
Я. Чайківської // Вільне життя.— 2011.— 2 груд. — С. 3 : фотогр. — (Крок 
назустріч).  

Завершення тернопільського етапу всеукраїнської акції «В ім’я життя» відбулося 
в міській бібліотеці № 2 для дітей.  

 

Колос, М. День поетичних несподіванок запровадили у міській 
бібліотеці № 4 для дорослих на бульварі Данила Галицького [Текст] / 
М. Колос // Свобода. — 2011. — 18 листоп. — С. 1 : фотогр. — (Зустріч 
у книгозбірні).  

Про першу поетичну зустріч із талановитими тернопільськими поетами — Наталею 
Лазукою та Юрієм Дзюлою.  

 

Коляда, А. Тернопільські дітлахи почули казки від Наталі Малетич 
[Текст] / А. Коляда // Свобода. — 2011.— 25 листоп.— С. 8 : фотогр. — (Час 
читати).  

Про зустріч із письменницею Наталею Малетич у міській бібліотеці № 3 для дітей.  
 

Красновська, О. У двометрову книгу вписували казки [Текст] / 
О. Красновський // Експрес. — 2012. — 23—25 груд.— С. 3. — (Фотофакт).  

У Тернополі, вперше в Україні, відбувся «Бібліофест», участь у якому взяли 
12 бібліотек міста. 

 

Красуляк, І. Фестиваль книг і пісень [Текст] / І. Красуляк // Експрес. — 
2011. — 16 — 18 груд. — С. 19.  

Уперше в Тернополі відбудуться два унікальні фестивалі — регіональний фест-
конкурс пісень «Прем’єр-фест — 2011» та фестиваль бібліотечних книг «Бібліофест — 
2011».  

 

Лабай, В. Фестивалили бібліотекарі [Текст] / В. Лабай; фотогр. авт. // 
Тернопіль вечірній. — 2011.— 21 груд. — С. 5: фотогр. 

Про перший бібліотечний фестиваль «Бібліофест — 2011», що відбувся 16 грудня 
в Українському домі «Перемога». У ньому взяли участь 12 бібліотек, що входять до 
централізованої бібліотечної системи. 
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Сологуб, А. Аліна Сологуб: «Надаємо перевагу тісному спілкуванню 
з громадою» [Текст] : [інтерв’ю з Аліною Сологуб, заступником директора 
міської ЦБС] / спілкувалася Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2011. — 
5 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Духовність).  

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек у бібліотеках Тернопільської міської ЦБС 
відбулося чимало цікавих заходів, на яких тернополяни мали змогу поспілкуватися 
з видатними краянами, письменниками, митцями.  

 

Тепла зустріч у бібліотеці [Текст] // Свобода. — 2011. — 7 жовт. — С. 4.  
З нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек у приміщенні наукової бібліотеки 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
організували конкурс літературних творів, присвячений книзі, бібліотеці, слову.  

 

Тракало, О. Відкрив красу Заліщицького краю [Текст] / О. Тракало // 
Вільне життя. — 2011. — 18 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Спогад про Юрія 
Малєєва).  

Про заходи у центральній бібліотеці та бібліотеці села Зозулинці Заліщицького 
району, присвячені історику, археологу, краєзнавцю і науковцю Юрію Малєєву.  

 

У Тернополі буде бібліотека-музей [Текст] // Тернопіль вечірній.— 
2011. — 9 листоп. — С. 7.  

Триває робота над формуванням фонду бібліотеки-музею «Літературне 
Тернопілля», що у міській бібліотеці № 2 для дітей.  

 

Федчишин, С. Подорож у минуле з Андрієм Бачинським [Текст] / 
С. Федчишин // Свобода. — 2011. — 7 жовт. — С. 8. — (Варто прочитати).  

Про зустріч із українським письменником Андрієм Бачинським у Тернопільській 
міській бібліотеці № 2 для дітей.  

 

Чайківська, Я. Вшанували воїнів УПА [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2011.— 26 жовт. — С. 7 : фотогр.  

Про чергове засідання літературно-музичної світлиці «Свічадо», яка діє на базі 
міської бібліотеки № 8 для дорослих.  

 

Швець, Н. З мамою і татом — до бібліотеки [Текст] / Н. Швець // 
Свобода. — 2011. — 2 груд. — С. 5 : фотогр. — (Час читати). 

Про проблему дитячого читання та День сімейного читання «З мамою і татом — до 
бібліотеки» у центральній дитячій бібліотеці м. Тернополя.  

 

Юхно-Лучка, М. «Бібліофест» — перший і єдиний [Текст] / М. Юхно-Лучка 
// Нова Тернопільська газета. — 2011. — 21 — 27 груд. — С. 6 : фотогр.  

У Тернополі за сприяння управління культури та мистецтв Тернопільської міської 
ради відбувся фестиваль «Бібліофест». У холі Українського дому «Перемога» презенту-
вали свою роботу всі міські бібліотеки, а також були нагороджені найкращі читачі.  

 

Музейна справа 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

Брик, А. Японці зняли на Тернопіллі фільм про українського 
Мікеланджело [Текст] / А. Брик // Свобода. — 2011. — 30 листоп. — С. 11 : 
фотогр.— (Світ відкриває галицького майстра).  

Співробітникам японської телекомпанії NHK, які знімали фільм про скульптора 
Пінзеля, допомагала мистецтвознавець, працівник обласного краєзнавчого музею Віра 
Стецько. 
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Вергун, К. Барви рідного краю у палітрі Наталі Шевчук [Текст] / 
К. Вергун // Свобода. — 2011. —28 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Пензлем 
і фарбами). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили першу персональну 
виставку нашої землячки, мисткині Наталі Шевчук «Палітра мого світу». 

 

Віконська, І. Японський Пінзель [Текст] / І. Віконська // Вільне 
життя. — 2011. — С. 8. — (Це цікаво).  

Годинний фільм про скульптора Георгія Пінзеля зняли японці. Телекомпанія NHK 
співпрацювала із дослідниками його творчості — львів’янином Борисом Возницьким та 
тернополянкою Вірою Стецько.  

 

Гривас, С. З митниці — у музей [Текст] / С. Гривас // 20 хвилин. — 
2011. — 10 — 11 жовт. — С. 7 : фотогр.  

Тернопільська митниця передала цінні побутові речі для Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею.  

 

Дарунок Бурми [Текст] // Вільне життя. — 2011.— 21 жовт. — С. 1.  
Знаний фотомайстер Василь Бурма передав у фонди Тернопільського обласного 

краєзнавчого музею анотований доробок негативів та світлин. Історію краю зафіксовано з 
1967 року.  

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : травень-серпень 
2011 / підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2011. — № 4. — С. 156 — 159 : фотогр.— 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — В змісті: заходи 
Тернопільського обласного краєзнавчого музею у червні-серпні 2011 : 
відкрито фотовиставку В’ячеслава Костюкова «Моя любов — Жінка»; 
відбувся «круглий стіл» на тему «Полковник Євген Коновалець у боротьбі за 
українську державність»; громада вшанувала діяча культури, фольклориста 
й етнографа, краєзнавця, засновника і беззмінного директора Велеснівського 
меморіального музею Володимира Гнатюка Остапа Черемшинського 
з нагоди його 75-річчя; репрезентовано пісенну збірку «Мистецький букет 
Тернопілля» В. Татарина та книгу Ігоря Олещука «Шлях до прозріння»; 
проведено літературно-мистецьку годину «Тобою мислю, Україно!». 

 

Зварич, М. Село як воно є [Текст] / М. Зварич // Вільне життя. — 
2011. — 7 жовт.— С.5 : фотогр.  

Про виставку фотографій Олега Левицького у Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї. 

 

Костюк, С. Година мислення [Текст] / С. Костюк // Вільне життя. — 
2011. — 28 жовт. — С. 5. — (Вістки з краєзнавчого музею). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася літературно-мистецька 
година «Тобою мислю, Україно!». 

 

Краєзнавчому музею дістались речі емігрантів [Текст] / підгот. 
О. Чуйко // Місто. — 2011. — 12 жовт. — С. 2.  

Тернопільський обласний краєзнавчий музей отримав від митниці меблі та посуд, 
від яких добровільно відмовились мешканці Росії під час переїзду.  

 

Ліберний, О. «Коні — в гривах, вітер — в полі» [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2011. — 2 груд. — С. 5. — (Виставки). 

В обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку картин молодої художниці Ірини 
Хемич «Коні — в гривах, вітер — в полі».  
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Мала, С. На виставці — пастельні коні [Текст] / С. Мала // 20 хвилин. — 
2011. — 2 — 3 груд. — С. 22 : фотогр.  

Про виставку молодої тернопільської художниці Ірини Хемич в обласному 
краєзнавчому музеї.  

 

Попович, Ж. Митники передали музею старовинні меблі та радянський 
посуд [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2011. — 12 жовт.— С. 3 : 
фотогр.  

Про передачу цінних речей працівниками Тернопільської митниці обласному 
краєзнавчому музею.  

 

Стецько, В. Мистецтво душі та лінії [Текст] / В. Стецько // Свобода.— 
2011. — 18 листоп. — С. 2 : фотогр. — (Художнику присвячено).  

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку «Майстер 
тематичної картини» в пам’ять заслуженого художника України Степана Нечая (1941 — 
2003).  

 

Стецько, В. Справжність поетичного хисту [Текст] / В. Стецько // 
Свобода. — 2011. — 9 груд. — С. 8 : фотогр. — (У виставковому залі). 

У рамках відзначення ювілею Степана Сапеляка, письменника, лауреата 
Національної премії України імені Т. Шевчнека у Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї відкрили виставку «І слово мені явилося…».  

 

Чайківська, Я. Презентували книгу про Чорновола [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній.— 2011. — 2 листоп. — С. 5 : фотогр.  

Про презентацію книги «В’ячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика» 
в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. 

 

Тернопільський обласний художній музей 
Бурлаку, Н. Юрій Чумак показав різножанрові картини [Текст] / 

Н. Бурлаку // 20 хвилин.— 2011. — 7—8 жовт. — С. 22.  
Персональну виставку робіт тернопільського майстра Юрія Чумака відкрили 

наприкінці минулого тижня в обласному художньому музеї.  
 

Золотнюк, А. Відкривав людей у гіпсі [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2011. — 2 груд. — С. 8. — (Виставки).  

Виставка «Володимир Голофаєв — 80» діє в Тернопільському обласному 
художньому музеї.  

 

Куленич, Л. Виставка ікон і ляльок [Текст] / Л. Куленич // Свобода. — 
2011. — 11 листоп. — С. 8 : фотогр. — ( Пориньте у світ прекрасного).  

Упродовж місяця у Тернопільському обласному художньому музеї експонували 
ікони Володимира Шерстія та ляльки-мотанки Ірини Вербіцької. 

 

Мала С. Складні кольє Оксана робить близько тижня [Текст] : понад 
50 виробів із бісеру представила на виставці молода майстриня Оксана Боцько. 
У свої 17 років вона вже є народним майстром із художнього бісероплетіння / 
С. Мала // 20 хвилин. — 2011. — 17—18 жовт. — С. 14 : фотогр.  

Про виставку робіт в обласному художньому музеї.  
 

Мала, С. У музеї — живопис із теплим відтінком [Текст] / С. Мала // 
20 хвилин.— 2011. — 12—13 груд. — С. 14 : фотогр.  

Живописні пейзажі, кольорові квіти та авангардні монотипії представила на своїй 
виставці в обласному художньому музеї тернопільська художниця Світлана Шинкаренко.  
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Мала, С. У музеї — ілюстрації робіт Крука [Текст] / С. Мала // 
20 хвилин. — 2011. — 31 жовт. — 1 листоп. — С. 14.  

Книжково-ілюстративну виставку «Григорій Крук—100», присвячену визначному 
українському скульптору, відкрили в обласному художньому музеї. 

 

Огородник, Н. Твори кременчан — у художньому музеї [Текст] / 
Н. Огородник // 20 хвилин. — 2011. — 18 — 19 листоп. — С. 22 : фотогр.  

Живопис, графіку та натюрморти можна побачити в обласному художньому музеї. 
Там діє виставка двох мистецьких гуртів із Кременця — «Гладущик» та «Палітра».  

 

Романенко, Л. «Палітра» + «Гладущик» = кременецька виставка 
[Текст] / Л. Романенко // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 23 — 
29 листоп. — С. 6 : фотогр.  

У Тернопільському обласному художньому музеї триває спільна виставка двох 
мистецьких гуртів із Кременця.  

 

Світлий світ Світлани Шинкаренко [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2011. — 21—27 груд. — С. 6 : фотогр.  

Творчий портрет тернопільської художниці Світлани Шинкаренко та її персональну 
виставку в обласному художньому музеї.  

 

Федорців, Н. Юрій Чумак протистоїть синтетиці і споживацтву [Текст] : 
колеги кажуть, що у художника — друга молодість / Н. Федорців // Місто.— 
2011. — 5 жовт.— С. 10. 

Одразу дві персональні виставки Юрія Чумака — в українському домі «Перемога» 
та обласному художньому музеї привернули увагу поціновувачів образотворчого 
мистецтва в Тернополі.  

 

Обласний комунальний етнографічно-меморіальний  
музей Володимира Гнатюка, с. Велеснів Монастириського району 
Черемшинська, Р. Велеснів вшанував академіка-земляка [Текст] / 

Р. Черемшинська // Вільне життя. — 2011. — 28 жовт. — С. 6. — (З потоку 
новин). 

Відзначення Дня пам’яті вченого-земляка Володимира Гнатюка у Велесневі. 
 

Інші музеї 
Дзьомба, Н. Бережанець не чекав [Текст] / Н. Дзьомба // Вільне 

життя. — 2011. — 23 груд. — С. 6. — (Репрезентації).  
У Бережанському районному краєзнавчому музеї відбулася презентація книги 

Миколи Проціва «Маркіян».  
 

Ліки для душі [Текст] / розповіла Р. Квач // Соціальний захист. — 
2011. — № 9. — С. 48 — 49. — (Україна: досвід та інновації). 

Про життєвий і творчий шлях художника Сергія Прібитка та його персональну 
виставку в Почаївському історико-краєзнавчому музеї.  
 

Палагнюк, М. Заліщики у «Гомоні віків» [Текст] / М. Палагнюк // 
Свобода.— 2011. — 2 груд. — С. 6. — (Варто прочитати).  

Заліщицький краєзнавчий музей вже другий рік поспіль видає науково-краєзнавчий 
літописний збірник «Гомін віків».  
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Театри 
Тернопільський академічний обласний 

 український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 
Бурлаку, Н. «На сцені хазяйнуватиме «Господиня заїзду» [Текст] / 

Н. Бурлаку // 20 хвилин. — 2011. — 30 верес. — 1 жовт. — С. 22 : фотогр.  
Режисер-постановник, заслужений діяч мистецтв України В’ячеслав Жила про 

втілення своїх задумів у постановках театру, репертуар та відкриття цьогорічного 
театрального сезону.  

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : травень — серпень 
2011 / підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2011. — № 4. — С. 156 — 159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу : події, факти, імена). — В змісті : у Терно-
пільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра комедії-гротеску «Витівки Скапена» за 
п’єсою Ж. Мольєра. Її постановник — народний артист України, головний 
режисер театру Олег Мосійчук.  

 

Дмитрук, Г. Знову комедія [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне життя. — 
2011. — 7 жовт. — С. 5. — (Новини культури).  

На тернопільській сцені вперше поставили комедію Карло Гольдоні «Господиня 
заїзду». Зробив це заслужений діяч мистецтв України В’ячеслав Жила. 

 

Золотнюк, А. Де злагоди нема в сімействі [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя. — 2011. — 18 листоп. — С. 8 : фотогр. — ( На сцені).  

Нове бачення «Кайдашевої сім’ ї» на сцені Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.  

 

«Кайдашева сім’я» — не комедія, а людська біда [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 9 — 15 листоп. — С. 6 : фотогр. — 
(У драмтеатрі — прем’єра).  

Про нове бачення режисером Вадимом Сікорським прем’єрної вистави «Кайдашева 
сім’я» на сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка.  

 

Колесник, Т. Відстояли свої права на культуру [Текст] / Т. Колесник // 
Вільне життя. — 2011. — 7 груд.— С. 4. — (Сила рішення).  

Про те, як громада міста Копичинців Гусятинського району відстояла свою позицію, 
не віддавши клуби на приватизацію, внісши свій вклад у розвиток культури свого району. 

 

Мала, С. У «Танго» бачили свої проблеми [Текст] / С. Мала // RIA 
плюс. — 2011. — 26 жовт. — С. 19 : фотогр.  

Про трагікомедійну виставу «Танго» та враження від її перегляду.  
 

Попович, Ж. Зів’яло чар-зілля дівчини з Півдня [Текст] : 40 днів тому 
відійшла у вічність драматична артистка Генаїда Долгополова / Ж. Попович 
// Номер один. — 2011. — 7 груд. — С.9 : фотогр. — (Тернопільські 
театральні вечори).  

Спогади акторів про драматичну артистку Генаїду Долгополову.  
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Попович, Ж. У драмтеатрі знову конфлікт: директора усунуто з посади 
[Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2011. — 14 груд. — С. 6 : фотогр. 

 

Сердюк, Н. Кривобока «гостиниця» В’ячеслава Жили [Текст] / 
Н. Сердюк // Тернопіль вечірній. — 2011. — 19 жовт. — С. 12.  

Прихильниця театру про недоліки у постановці вистави «Господиня заїзду» за 
п’єсою Карло Гольдоні.  

 

Собуцька, В. Багато галасу даремно [Текст] / В. Собуцька // Свобода. — 
2011. — 25 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Прем’єра). 

Огляд вистави «Кайдашева сім’я»: її сильні та слабкі сторони. 
 

Собуцька, В. Жіночі чари й чоловічі чвари… [Текст] / В. Собуцька // 
Свобода. — 2011. — 14 жовт. — С. 8 : фотогр. — (З прем’єрою!).  

Про відкриття театрального сезону та огляд вистави «Господиня заїзду».  
 

Собуцька, В. Театр — життя ти наше, радість і печаль… [Текст] / 
В. Собуцька; фотогр. Т. Іванківа // Свобода. — 2011. — 30 верес. — С. 8 : 
фотогр.— (Відкривається новий сезон). — Із змісту: Про життя; Про радість; 
Про печаль.  

Одкровення акторів про справи театральні — публічні та закулісні.  
 

Солтис, В. Порвали зал аплодисментами [Текст] / В. Солтис // 
20 хвилин. — 2011. — 3 — 4 жовт. — С. 5.  

Комедію Карло Гольдоні «Господиня заїзду» тернопільський глядач сприйняв дуже 
позитивно та час від часу супроводжував виступ артистів аплодисментами.  

 

Тернопільський драмтеатр знову «ковбасить» [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 14—20 груд. — С. 6. 

Колектив театру очікує змін, бо не погоджується з методами керівництва Ігоря 
Сачка, його втручанням у творчий процес.  

 

Фещук, Н. Чернівці зібрали найкращі комедії [Текст] : стартував VII регіо-
нальний театральний фестиваль «Золоті оплески Буковини», що триватиме до 
30 жовтня / Н. Фещук // Високий замок. — 2011. — 26 жовт. — С. 10.  

У день відкриття фестивалю глядачі побачили виставу Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка «Супниця, 
або Порцелянові пристрасті».  

 

Чубата, І. Чоловіки «мирили» жінок холодною водою [Текст] / 
І. Чубата // 20 хвилин. — 2011. — 16 — 17 листоп. — С. 6 : фотогр.  

Про прем’єрний показ вистави «Кайдашева сім’я» за твором І. Нечуя-Левицького, 
мотиви вибору твору, виконавиць головних ролей, особливості акторської гри.  

\ 

Чуйко, О. Іван Ляховський і Люся Давидко стали Кайдашами [Текст] : 
акторів упродовж 10 хвилин не відпускали зі сцени / О. Чуйко // Місто. — 
2011. — 16 листоп. — С. 6 : фотогр. 

Про зіграні ролі та враження тернополян від вистави.  
 

Юхно-Лучка, М. Театральний листопад [Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 16 — 22 листоп. — С. 6. 

Вадиму Сікорському, львівському режисеру, який разом з тернопільськими 
акторами поставив «Кайдашеву сім’ю», вдалося глядачів і здивувати своїм прочитанням 
цього твору, і змусити їх задуматися над тим, що так «жити не можна».  
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Всеукраїнський фестиваль  
«Тернопільські театральні вечори. Дебют» 

Мала. С. Привезуть сатиричний фарс та гірку комедію [Текст] : 
тернопільського глядача дивуватимуть нестандартними постановками 
режисерів-дебютантів із різних міст України. Вони перевернуть усе з ніг на 
голову, кажуть організатори / С. Мала // 20 хвилин. — 2011. — 14—
15 листоп. — С. 14 : фотогр.  

 

Мала, С. «У мене кров із серця капає…» [Текст] : драма-реквієм «Нація» 
за однойменною книгою Марії Матіос викликала у Тернополі аншлаг. Вона 
вразила глядачів не лише оригінальним режисерським баченням, а й тала-
новитою грою акторів. Сцени відчаю та надії, агресії та любові змінювали 
одна одну перед глядачами, як у калейдоскопі / С. Мала // RIA плюс. — 
2011. — 30 листоп. — С. 19 : фотогр.  

 

Попович, Ж. У Тернополі дебютували «Театральні вечори» [Текст] : 
фестиваль врятував «Останній гречкосій» та «Нація» //Номер один. — 
2011. — 30 листоп.— С. 10 : фотогр. 

Автор аналізує програму фестивалю та ділиться враженнями від нього.  
 

Садовська, Г. Зустрічаймо фестиваль [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя. — 2011. — 18 листоп. — С. 8.— (На сцені).  

Огляд вистав театрів під час цьогорічного IX Всеукраїнського фестивалю 
«Тернопільські театральні вечори. Дебют».  

 

Садовська, Г. Марія Матіос: «Мої книги — про людей у жорнах історії» 
[Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. — 2011. — 30 листоп.— С. 6 : 
фотогр.— (Зустрічі для вас).  

На відкритті IX Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. 
Дебют» тернопільського глядача чекала ще одна несподіванка — на показ вистави 
«Нація» приїхала сама Марія Матіос.  

 

Садовська, Г. Фестиваль надій і роздумів [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя. — 2011. — 2 груд. — С.6. — (Тернопільські театральні вечори).  

Огляд мистецького доробку молодих українських режисерів IX Всеукраїнського 
фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют».  

 

Собуцька, В. А кожен фініш, це, по суті, старт! [Текст] / В. Собуцька, 
І. Папуша; фотогр. Т. Іванківа // Свобода.— 2011. — 2 груд. — С. 8 : 
фотогр. — (Фестиваль фінішував).  

Огляд дев’яти вистав різних театрів за п’ять днів «Тернопільських театральних 
вечорів. Дебют».  

 

Собуцька, В. Театральний бум уже близько [Текст] / В. Собуцька // 
Свобода. — 2011. — 11 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Фестиваль буде!).  

Про IX Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют».  
 

«Тернопільські театральні вечори»: хто кращий? [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 30 листоп. — С. 6 : фотогр.  

Про акторську майстерність, нагороджених та занепокоєння невисоким рівнем 
окремих колективів. 
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Томчишин, Ю. Театральний фестиваль дивуватиме дебютами [Текст] : 
на цю подію держава виділила аж 40 тисяч гривень / Ю. Томчишин // 
Місто.— 2011. — 9 листоп. — С. 2.  

Програма «Тернопільських театральних вечорів. Дебют».  
 

Чайківська, Я. «Тернопільські театральні вечори» таки відбудуться 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній.— 2011. — 16 листоп. — С. 7 : 
фотогр. 

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Мала, С. Вечори латинських танців хочуть зробити традиційними 

[Текст] / С. Мала // 20 хвилин. — 2011. — 30 листоп. — 1 груд. — С. 2 : 
фотогр.  

У Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки відбувся вечір 
латиноамериканських танців.  
 

Мала, С. Запрошують гратися із Дідом Морозом у ковбої [Текст] : 
веселитися у компанії Діда Мороза, Снігуроньки та різних казкових 
персонажів запрошують у ляльковий театр. Також діткам покажуть 
прем’єрну виставу «Кому потрібен Сніговик?» / С. Мала // «20 хвилин. — 
2011. — 23 — 24 груд. — С. 22 : фотогр.  
 

Олекса, В. Нашим лялькарям дали ведмедя [Текст] / В. Олекса // 
20 хвилин. — 2011. — 19—20 жовт. — С. 2.  

Гран-прі 13-го Міжнародного фестивалю театрів ляльок «Інтерлялька — 2011» 
отримав Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки.  
 

Олекса, В. Тернопільські лялькарі знову найкращі [Текст] / В. Олекса // 
Вільне життя. — 2011. — 14 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Знай наших).  

Гран-прі XIII Міжнародного фестивалю театрів ляльок «Інтерлялька — 2011», що 
тривав в Ужгороді, отримав Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки.  
 

Підлужна, А. Гра в ляльки [Текст] / А. Підлужна // Культура і життя. — 
2011. — 21 жовт. — С. 10 : фотогр. — (Театр). 

Про Міжнародний фестиваль «Інтерлялька» в Ужгороді та участь Тернопільського 
академічного обласного театру актора і ляльки у цьогорічному фестивалі.  

 

Аматорські театри 
Михлик, З. Озерянські театрали [Текст] / З. Михлик // Сільські вісті. — 

2011. — 30 груд.— С. 5.  
Про самодіяльний народний театр Озерянського будинку культури Зборівського 

району.  

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Брик, А. Тернопільські музиканти «помінялися» з чернівецькими 
[Текст] / А. Брик // Свобода. — 2011. — 9 груд. — С. 8 : фотогр. — 
(У філармонії гості з Буковини).  

За творчим проектом «Тернопільські зустрічі» у Тернопільській обласній філармонії 
побував буковинський колектив «Плай». 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : травень — серпень 
2011 / підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // 
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Літературний Тернопіль. — 2011.— № 4. — С. !56 — 159 : фотогр. — 
(Тернопілля у зеркалі часу : події, факти, імена). — В змісті : заходи 
Тернопільської обласної філармонії : відбувся концерт за участю провідних 
львівських музикантів. Звучали твори всесвітньовідомого композитора 
Кароля Шимановського; показано фільм молодої української режисерки, 
переможниці Каннського кінофестивалю Марини Вроди «Крос».  

 

Коропецька, У. Творчий портрет Ярослава Лемішки [Текст] / 
У. Коропецька // Вільне життя. — 2011. — 16 груд.— С. 5. — (Щойно 
з друку). 

«Покликаний піснею» — таку назву має нова книга знаних тернопільських авторів 
Ірини Чуйко та Богдана Мельничука. Це творчий портрет співака, народного артиста 
України Ярослава Лемішки, який нині очолює Тернопільську обласну філармонію. 

 

Садовська, Г. Так дивовижно грала скрипка [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя. — 2011. — 18 листоп. — С. 1 : фотогр. — (Вечори 
у філармонії). 

Тернополяни знову мали можливість насолоджуватися прекрасною грою на скрипці 
молодого музиканта зі Львова, лауреата міжнародних конкурсів скрипалів, володаря Гран-
прі відкритого конкурсу-фестивалю «У благословенні скрипалевих рук» Назарія 
Пилатюка.  

 

Томчишин, Ю. Наш «Акорд» підкорив столицю [Текст] : 
тернопільських соловейків запросили на стажування в Росію / Ю. Томчи-
шин // Місто. — 2011. — 14 груд. — С. 6 : фотогр.  

Нещодавно один з найкращих вокальних колективів нашого міста — чоловічий 
квартет «Акорд» під керівництвом заслуженого артиста України Євгена Гунька — переміг 
на Міжнародному конкурсі вокальних ансамблів ім. Дмитра Бортнянського.  

 

Федорців, Н. Симфонічний оркестр запрошує на «Шехерезаду» [Текст] / 
Н. Федорців // Місто. — 2011. — 23 листоп. — С. 22 : фотогр.  

Про концерт симфонічного оркестру в обласній філармонії та твори, які оркестранти 
ще не виконували на загал.  

 

Хома, О. Усе минає і тільки музика вічна [Текст] / О. Хома // 
Свобода. — 2011. — 5 жовт. — С. 4. — (Філармонія повернулась з канікул).  

Про перший концерт обласної філармонії в новому сезоні.  
 

Чайківська, Я. Норвегія і Схід в одному концерті [Текст] / Я. Чай-
ківська // Тернопіль вечірній.— 2011. — 14 груд. — С. 6.  

В обласній філармонії відбувся концерт симфонічного оркестру, до програми якого 
увійшли твори Едварда Гріга та сюїта Миколи Римського-Корсакова «Шехерезада».  

 

Юхно-Лучка, М. Браво, «Акорд»! [Текст] : тернопільський вокальний 
квартет здобув престижну міжнародну нагороду / М. Юхно-Лучка // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 14—20 груд. — С. 7 : фотогр.  

Вокальний квартет «Акорд» Тернопільської обласної філармонії здобув високу 
нагороду — першу премію ІІ Міжнародного конкурсу вокальних ансамблів імені Дмитра 
Бортнянського. 
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50-річчя Ансамблю народного танцю «Надзбручанка» 
Вергун, К. На сцені Національної опери України тріумфувала 

тернопільська «Надзбручанка» [Текст] : ансамбль танцю обласної філармонії 
здобув перше місце у III Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної 
хореографії ім. П. Вірського / К. Вергун // Свобода. — 2011. — 11 листоп. — 
С. 1. 

 

 «Надзбручанка»: перші п’ятдесят [Текст] // Свобода. — 2011. — 
16 груд.— С. 1 : фотогр.  

У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся святковий концерт з нагоди 50-річчя 
ансамблю народного танцю «Надзбручанка» Тернопільської обласної філармонії.  

 

Попова, О. «Надзбручанці — 50!» [Текст] : півстолітній ювілей 
відзначає ансамбль танцю «Надзбручанка» Тернопільської обласної 
філармонії : [інтерв’ю з худож. керівником Ігорем Николишиним] / 
О. Попова // Експрес. — 2011. — 8—15 груд.— С. 20 : фотогр. 

 

Томчишин, Ю. Тернопільським танцюристам аплодував весь світ 
[Текст] : «Надзбручанці виповнилося півстоліття» /Ю. Томчишин // Місто — 
2011. — 7 груд.— С. 7 : фотогр.  

Про творчі успіхи АНТ «Надзбручанка» Тернопільської обласної філармонії. До 
50-річчя колективу. 

 

Чайківська, Я. «Надзбручанка» — перша в Україні [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2011. — 16 листоп.— С. 7. 

Ансамбль народного танцю «Надзбручанка» повернувся з перемогою із 
найпрестижніших змагань серед «народників» — Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
народної хореографії імені Павла Вірського.  

 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
Ліберний, О. ЗУНР: У цім слові України чисте джерело [Текст] / 

О. Ліберний // Свобода. — 2011. — 4 листоп. — С. 3 : фотогр. — (Урочини). 
З нагоди 93-ї річниці утворення ЗУНР у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся 

творчий звіт майстрів та аматорських художніх колективів Монастириського району під 
назвою «Нема святіших в світі слів, ніж слово рідне — Україна!».  

 

Шляхами українських звитяг [Текст] // Вільне життя. — 2011. — 
21 жовт. — С. 8.  

У День українського козацтва в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся творчий 
звіт майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів міста Тернополя.  

 

Ювілейний концерт-бенефіс поета-пісняра, заслуженого діяча 
мистецтв України, нашого земляка Степана Галябарди 

Галябарда, С. Степан Галябарда: « У 2001 році за оренду залу палацу 
«Україна» я заплатив 24 тисячі гривень, нині треба викласти 240 тисяч…» 
[Текст] : [ інтерв’ю з поетом-піснярем, нашим земляком С. Галябардою] / 
М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 9 — 15 листоп. — 
С. 6 : фотогр.  

Тернопільські шанувальники пісенної творчості Степана Галябарди мають усі 
підстави для радісного очікування пісенного свята: ювілейний концерт з нагоди 60-річчя 
поета-пісняра відбудеться саме у Тернополі, в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса.  
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Мала, С. Плакали і глядачі, і артисти! [Текст] / С. Мала // RIA плюс .— 
2011. — 7 груд. — С. 19 : фотогр.  

Про творчий вечір відомого поета-пісняра Степана Галябарди. Майже 20 зірок 
української естради взяли участь у ньому. 

Мельник, Я. Галябарда повертається до своїх витоків [Текст] / 
Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2011. — 9 листоп.— С. 7 : фотогр. 

Відомий поет-пісняр Степан Галябарда свій 60-річний ювілей відзначатиме 3 грудня 
в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса.  

 

Огородник, Н. Степан Галябарда вперше заспіває [Текст] / Н. Огород-
ник // 20 хвилин. — 2011. — 7—8 листоп.— С. 14.  

Про концерт-бенефіс поета-пісняра, нашого земляка Степана Галябарди у нашому 
місті.  

Садовська, Г. «Він пульсує правдою України» [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя. — 2011. — 7 груд. — С. 7 : фотогр. — (Ювілеї). 

Два повних зали ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса зібрав на свій ювілейний вечір 
відомий поет-пісняр, заслужений діяч мистецтв України, наш земляк Степан Галябарда. 

 

Муніципальний Галицький камерний оркестр 
В оркестру ювілей [Текст] // 20 хвилин. — 2011. — 19—20 жовт.— С. 6.  
Коротке повідомлення про святкову імпрезу з нагоди 20-річчя Муніципального 

Галицького камерного оркестру.  
\ 

Золотнюк, А. Вічний рух галицького оркестру [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя. — 2011. — 28 жовт.— С. 8. — (Ювілеї).  
 

Коляда, А. «Наш оркестр двадцять років несе свою карму — допомагає 
людям залишатися людьми…» [Текст] / А. Коляда // Свобода. — 2011. — 
21 жовт.— С. 8 : фотогр. — (Коли про все говорить музика). 

Про історію заснування колективу, гастролі за кордоном та концертну діяльність. 
 

Лінчевська, С. Зігріють класикою, потішать популярною музикою 
[Текст] / С. Лінчевська // Вільне життя.— 2011. — 21 жовт.— С. 3 : 
фотогр. — (Ювілейні дати). 

Муніципальний Галицький камерний оркестр 20-річчя відзначить концертом. 
 

Романенко, Л. Муніципальному Галицькому камерному оркестру — 20! 
[Текст] / Л. Романенко // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 19—
25 жовт. — С. 5 : фотогр. 

Про історію колективу та святкову ювілейну програму. 
 

Федорців, Н. У Галицького камерного оркестру — ювілей! [Текст] / 
Н. Федорців // Місто.— 2011. — 19 жовт. — С. 10 : фотогр. 

Концерти з нагоди 20-річного ювілею Муніципального Галицького камерного 
оркестру. 

 

Чайківська, Я. Оркестр такого рівня повинен грати для тернополян 
постійно [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній.— 2011. — 19 жовт.— 
С. 12 : фотогр. 

Про Муніципальний Галицький камерний оркестр під орудою Василя Феленчака. До 
20-річчя творчого колективу. 
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Чайківська, Я. Ювілейний концерт Галицького оркестру [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2011. — 26 жовт. — С. 7 : фотогр.  

Програма ювілейного концерту Муніципального Галицького камерного оркестру 
в Українському домі «Перемога».  

 

Інші концерти 
Дяків, О. Два крила пісенної любові [Текст] / О. Дяків // Свобода. — 

2011. — 28 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Мистецькі імпрези Наддністров’я). 
Про творчий звіт популярного тандему — поета-пісняра Василя Дрозда та 

композитора і виконавця Ігоря Федірка у концертному залі Заліщицького районного 
будинку народної творчості. 

 

Краснобаєв, А. Концерт — з барабанами [Текст] / А. Краснобаев // 
20 хвилин. — 2011. — 7—8 груд. —С. 4 : фотогр.  

Про звіт мистецьких колективів Лановеччини в Тернопільському академічному 
обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.  

 

Міліціонери Тернопілля — ще й класні артисти [Текст] // Номер 
один. — 2011. —7 груд. — С. 8 : фотогр.  

Про огляд-конкурс аматорського мистецтва колективів служб і підрозділів органів 
внутрішніх справ. Журі очолив народний артист України Степан Гіга. 

 

Навчальні заклади 
Тернопільське обласне державне музичне училище  

ім. С. Крушельницької 
Ониськів, М. Зберегли весняний цвіт навіть у сивині…[Текст] : першому 

випуску Тернопільського музучилища — 50! / М. Ониськів // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 9 — 15 листоп. — С. 6 : фотогр.  

Цьогоріч виповнилося 50 років з часу першого випуску фахівців Тернопільського 
обласного державного музичного училища імені Соломії Крушельницької. 

 

Ониськів, М. Тут все було з вогню і руху [Текст] / М. Ониськів // Вільне 
життя .— 2011. — 9 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї). 

Нотатки зі святкувань Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької з нагоди 50-річчя першого випуску його фахівців. 

 

Теребовлянське вище училище культури 
Гончарук, М. Зустріч з маестром [Текст] / М. Гончарук // Вільне 

життя. — 2011. — 11 листоп. — С. 6. — (Майстер-клас).  
Майстер-клас по класу кларнета і саксофона провів кандидат мистецтвознавства, 

доктор філософії музики, завідувач кафедри Одеської державної музичної академії 
ім. А. В. Нежданової, наш земляк З. П. Буркацький для студентів Теребовлянського 
вищого училища культури.  

 

Гошій, І. Малюнки на полотні та … фруктах [Текст] / І. Гошій // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. —30 листоп. — 6 груд. — С. 14.  

Про успішного студента Теребовлянського вищого училища культури Віталія 
Пасічника, його творчі роботи та особисті мрії. 
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Золотнюк, А. Співоча кузня патріотичності [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя. — 2011. — 14 груд. — С. 9 : фотогр. — (На повний голос). 

Про чоловічий вокальний ансамбль «Октава» Теребовлянського вищого училища 
культури (керівник О. Архитко). 

 

Золотнюк, А. Чверть століття з автентичною піснею [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя. — 2011. — 25 листоп. — С. 6 : фотогр. — 
(Ювілей).  

Про історію та сьогодення аматорського народного фольклорно-етнографічного 
ансамблю «Намисто» Теребовлянського вищого училища культури. До 25-річчя створення 
колективу.  

 

Тернопільська обласна комунальна  
експериментальна комплексна школа мистецтв 

Собуцька, В. Благословенні музикою [Текст] / В. Собуцька // 
Свобода. — 2011. — 16 груд. — С. 8 : фотогр. — (До юності на гостину). 

Одою музиці стало свято, що відбулося у Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, де зібрались перші випускники 
музучилища ім. С. Крушельницької та їх викладачі, щоб відзначити п’ятдесятилітній 
ювілей свого випуску.  

 

Хміляр, Л. Людина жива, доки жива про неї пам’ять [Текст] / Л. Хмі-
ляр // Свобода. — 2011. — 30 верес. — С. 2 : фотогр. 

Світлій пам’яті нашого видатного краянина Ігоря Ґерети були присвячені урочини 
в обласній експериментальній комплексній школі мистецтв. 

 

Дитяча хорова школа «Зоринка» 
До Дня вчителя назвали кращих [Текст] //20 хвилин. — 2011. — 3—

4 жовт. — С. 1 : фотогр. 
Директор дитячої хорової школи «Зоринка» Ізидор Доскоч став переможцем 

у номінації «Корифей позашкільної освіти».  
 

Краснобаєв, А. Робота додає сил [Текст] / А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 
2011. — 3 — 4 жовт. — С. 5 : фотогр.  

Ізидор Доскоч став переможцем у номінації «Корифей позашкільної освіти». У віці 
72-х років він продовжує працювати директором дитячої хорової школи «Зоринка».  

 

Юхно-Лучка, М. Різдвяний подарунок від «Зоринки» [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 28 груд. — 4 січ. — С. 8 : фотогр.  

На сцені Тернопільської обласної філармонії з нагоди різдвяних свят відбудеться 
великий благодійний концерт дитячої хорової школи «Зоринка».  

 

Інші навчальні заклади 
Доскоч, Г. «Нова радість…» від хати до хати [Текст] / Г. Доскоч // Нова 

Тернопільська газета. — 2011. — 28 груд.— 4 січ.— С. 12 : фотогр. 
Про молоде подружжя Олесю та Дмитра Загородніх, які працюють у Жуківській 

музичній школі та їх творчі успіхи.  
 

Нестеренко, А. Джерело на ентузіазмі [Текст] / А. Нестеренко; фотогр. 
авт. // Голос України. — 2011. — 26 жовт.— С. 16 : фотогр. 

Про Підгаєцьку державну школу народних ремесел, її творчі досягнення та 
необхідність проведення термінового капітального ремонту, більшість кімнат якої взагалі 
в жалюгідному стані.  
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Острівець творчості, любові та людяності [Текст] / підгот.: Г. Крайнєва, 
З. Кушнірук, К. Новіцька // Свобода. — 2011. — 19 жовт. — С. 5 : фотогр. — 
(Зустріч із прекрасним). 

Директор Лановецької дитячої музичної школи про навчальний заклад, педагогічний 
колектив та учнів. 

 

Шкула, А. «Директор вдарила кулаком у спину…» [Текст] : колишня 
в. о. завуча профспілкової школи мистецтв стверджує, що директор довела її 
до звільнення. Те саме каже і педагог, який працює у закладі. Вона додає, що 
тиснуть і на неї. Директор усе заперечує / А. Шкула // 20 хвилин. — 2011. — 
21—22 груд. — С. 1,3 : фотогр. 

Про складні стосунки директора профспілкової школи мистецтв із педагогом, яка не 
витримала тиску і написала заяву про звільнення.  

 

Виставки, пленери 
Виставковий зал обласної організації  

Національної спілки художників України 
Садовська, Г. Таку виставку Тернопіль бачить уперше [Текст] / 

Г. Садовська // Вільне життя. — 2011. — 25 листоп. — С. 8 : фотогр. — 
(Вернісаж).  

У картинній галереї, що на вулиці Гетьмана Сагайдачного в Тернополі, 
експонується виставка художників, яких об’єднує їх державне визнання.  

 

Собуцька, В. Так затишно в компанії талантів… [Текст] / В. Собуцька // 
Свобода. — 2011. — 30 листоп. — С. 5. — (Світ мистецтва).  

Перша виставка художників і скульпторів краю, удостоєних звань заслуженого 
художника чи заслуженого діяча мистецтв, відкрилася в галереї обласної організації 
Національної спілки художників України.  

 

Інші виставки 
Віконська, І. Голодомор торкнувся і нас [Текст] / І. Віконська // Вільне 

життя. — 2011. — 2 груд. — С. 5. — (Експозиції).  
Виставка до Дня пам’яті жертв голодоморів 1921—1922, 1932—1933, 1946—

1947 рр. відкрито у ДАТО. Назвали її «Гіркі колоски Голодоморів».  
 

Гугушвілі, Т. Художники без майстерень — тернополянам [Текст] / 
В. Гугушвілі // Вільне життя. — 2011. — 30 груд. — С. 3. 

Упродовж 2011 року художники без майстерень провели 9 виставок не тільки 
в Тернополі, але й виїзні в Почаєві, Кременці, Львові.  

 

Долинна, Ю. Всеукраїнська виставка модерного мистецтва в Тернополі 
[Текст] / Ю. Долинна // Образотворче мистецтво. — 2010. — № 4. — 2011. — 
№ 1. — С. 90.  

Про організацію виставки та її учасників.  
 

Золотнюк, А. «Жінка незламного духу» [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2011. — 12 жовт. — С. 7. — (Експозиції).  

Так назвали виставку, присвячену відомій дитячій письменниці Іванні Блажкевич, 
в ДАТО.  

 

Попович, Ж. Творити можна й без майстерні [Текст] / Ж. Попович // 
Номер один. — 2011. — 21 груд.— С. 4 : фотогр.  

Про спілку митців «Художники без майстерень» та про цьогорічні вернісажі 
у Теребовлі, Львові, Почаєві, Кременці, Теребовлі.  
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Чайківська, Я. «Нам не байдужі народні і духовні цінності [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2011. — 5 жовт. — С. 2. 

В Українському домі «Перемога» живописець Юрій Чумак представив унікальну 
виставку «Покрова козацька», присвячену героїчному минулому нашої держави. 

 

Фестивалі, конкурси 

Всеукраїнська танцювальна олімпіада 
Голояд, І. У Тернополі будуть змагатися понад дві тисячі танцюристів 

[Текст] / І. Голояд // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 2 — 8 листоп. — 
С. 7 : фотогр. 

Упродовж п’яти днів — з 5 по 9 листопада — у ТРЦ «Подоляни» проходитиме 
шоста Всеукраїнська танцювальна олімпіада.  

 

Краснобаєв, А. Про ритми танців розкаже Ваіль Аббасі [Текст] / 
А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2011. — 24 — 25 жовт.— С. 14.  

У рамках Всеукраїнської танцювальної олімпіади до Тернополя приїде народний 
артист Йорданії Ваіль Аббасі. Він обіцяє навчити 13 найважливіших ритмів музики та 
танців.  

 

Мала, С. Кращі за мусульманок [Текст] / С. Мала // RIA плюс. — 
2011. — 9 листоп. — С. 19 : фотогр. 
Про найкращих виконавців VI Всеукраїнської танцювальної олімпіади у Тернополі. 

 

Мала, С. У Тернополі — грандіозне танцювальне свято [Текст] : 
учасники із дев’яти країн протягом п’яти днів змагатимуться у Тернополі за 
звання кращих танцюристів. До участі запрошують усіх охочих — від 
початківців до професіоналів / С. Мала // 20 хвилин. — 2011. — 24—
25 жовт.— С. 14 : фотогр. 

Про програму шостої Всеукраїнської танцювальної олімпіади у Тернополі.  
 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс козацької пісні «Байда» 
 

Брик, А. Збаражу 800 [Текст] / А. Брик // Свобода. — 2011. — 
19 жовт. — С. 3 : фотогр. — (Свята і будні). 

Про заходи на відзначення ювілею м. Збаража та учасників і переможців 
ІХ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу козацької пісні «Байда». 

 

Дутка, Ю. Як ювіляр усім гарбуза підніс [Текст] / Ю. Дутка // Вільне 
життя. — 2011. — 19 жовт. — С. 16 : фотогр. — (Світ нашої духовності).. 

Про учасників, програму, недоліки у проведенні Збаразького свята та нагородження 
переможців фестивалю «Байда».  

 

Загайська, М. Збаражу — 800 [Текст] / М. Загайська // Вільне життя. — 
2011. — 14 жовт. — С. 8 : фотогр. — (У міста ювілей).. 

Про культурно-мистецьку програму та IX Всеукраїнський фестиваль козацької пісні 
«Байда».  

 

Земанський, І. Тернопільщина відзначить 800-річчя Збаража [Текст] / 
І. Земанський // Місто. — 2011. — 12 жовт. — С. 2. 

Програма відзначення ювілею міста Збаража та проведення Всеукраїнського 
фестивалю козацької пісні «Байда». 
  

Лучка, Д. Збаражу — 800! [Текст] : під час дводенних святкувань 
у древньому місті відбудуться два фестивалі та відкриють оновлений 
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стадіон / Д. Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 12 — 18 жовт. — 
С. 3 : фотогр. 

 

На вихідні у Збараж! [Текст] // Свобода. — 2011. — 12 жовт. — С. 2. — 
( Не пропустіть!).  

У рамках святкування 800-річчя Збаража відбудеться фестиваль козацької пісні 
«Байда».  

 

Новак, Н. Гран-прі фестивалю «Байда» — у бандуристок зі Струсова 
[Текст] / Н. Новак // RIA плюс. — 2011. — 19 жовт. — С. 3: фотогр. 

Про переможців Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Байда». 
 

Новак, Н. Свято Збаража — з «гірчинкою» [Текст] / Н. Новак // 
20 хвилин. — 2011. — 17—18 жовт. — С. 8: фотогр. 

Про відзначення 800-річного ювілею Збаража. 
 

Осадчук, Л. Збаражу — 800 [Текст] : почему город, от которого в свое 
время в австрийский парламент избирался Иван Франко, сегодня не может 
справиться со своей новоизбранной властью и уже год живет без бюджета? / 
Л. Осадчук // День. — 2011. — 14 — 15 октября. — С. 16. 

Про історію міста Збаража, його архітектурні пам’ятки та підготовку до відзначення 
800-річного ювілею, у рамках якого відбудеться Всеукраїнський фестиваль «Байда».  

 

Попович, Ж. Збараж святкував 800-річчя у повітрі, на землі і…на кухні 
[Текст] : споруджений «Гарбузовий палац» потрапив у Книгу рекордів // 
Номер один. — 2011. — 19 жовт. — С. 12 : фотогр. 

Про святкування 800-річчя Збаража та культурно-мистецькі заходи у рамках 
фестивалю козацької пісні «Байда».  

 

Смільська, О. 800-ий день народження Збараж зустрів снігом та 
гарбузовим дивом [Текст] / О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 
2011. — 19—25 жовт. — С. 3 : фотогр. 

Про відкриття й програму свята міста Збаража та Всеукраїнський фестиваль 
«Байда».  

 

Чуйко, О. Ювілей, освячений небом [Текст] : збаражчани святкували під 
сонцем, градом, снігом та дощем/ О. Чуйко // Місто. — 2011. — 19 жовт. — 
С. 11 : фотогр.  

Про святкування 800-річного ювілею міста Збаража та Всеукраїнський фестиваль 
козацької пісні «Байда».  

 

Шот, М. Вісім сторіч Збаража — витязя [Текст] : вшанувати поважний 
вік міста приїхали гості з усієї країни / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2011. — 26 жовт. — С. 20.  

Про урочисте відзначення 800-річчя міста Збаража та учасників і переможців 
Всеукраїнського фестивалю козацької пісні «Байда».  

 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв  
«Червона калина — 2011» 

Ліберний, О. «Неопалима купина» — володар Гран-прі Степан 
Сапеляк — лицар України [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2011. — 
19 жовт. — С. 3 : фотогр. — (Фестиваль «Червона калина — 2011»).  

Про щорічний Всеукраїнський фестиваль «Червона калина» та його переможців.  
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Михайлюк, М. Грона «Червоної калини — 2011» [Текст] / М. Михай-
люк // Вільне життя. — 2011. — 21 жовт. — С. 3.  

Нещодавно Тернопільське ВПУ-4 ім. М. Паращука гостинно приймало учасників та 
гостей щорічного Всеукраїнського фестивалю «Червона калина».  
 

Чайківська, Я. Степан Сапеляк — лицар України [Текст] / Я. Чай-
ківська // Тернопіль вечірній. — 2011. — 19 жовт. — С. 5 : фотогр.  

Про IV Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Червона калина — 2011» 
у Тернополі.  

 

Чуйко, О. Оленка — найкраща на «Червоній калині» [Текст] / 
О. Чуйко // Місто. — 2011. — 26 жовт. — С. 10 : фотогр.  

Олена Токарська із Борщева здобула перше місце на IV Всеукраїнському фестивалі-
конкурсі «Червона калина — 2011».  

 

Юхно-Лучка, М. «Червона калина 2011» : неперевершена магія 
«Неопалимої купини» [Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська 
газета. — 2011. — 19—25 жовт. — С. 5 : фотогр. 

Проведення та підсумки IV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв 
«Червона калина — 2011». 

 

Всеукраїнський хореографічний фестиваль-конкурс 
«Галицькі фрески» 

«Галицькі фрески» зібрали танцівників зі всієї країни [Текст] / 
Н. Огородник // Місто. — 2011. — 2 листоп. — С. 2.  

Юні танцюристи із 14 областей України та одна команда з Угорщини взяди участь 
у IV Всеукраїнському хореографічному фестивалі-конкурсі «Галицькі фрески», який 
відбувся у Тернополі.  

 

Демків, Г. Сергій Надал відзначив організаторів «Галицьких фресок» 
[Текст] / Г. Демків; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2011. — 
16 листоп.— С. 2.  

Про вручення подяк усім, хто долучився до проведення фестивалю «Галицькі 
фрески — 2011».  

 

За «Галицькі фрески» — подяка від мера [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2011. — 16 — 22 листоп. — С. 6 : фотогр.  

Міський голова Сергій Надал вручив подяки людям, без яких Всеукраїнський 
хореографічний фестиваль-конкурс для дітей та молоді «Галицькі фрески» не відбувся б.  

 

Чайківська, Я. «Галицькі фрески» у Тернополі [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2011. — 2 листоп. — С. 1 : фотогр. 

У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся Всеукраїнський хореографічний 
фестиваль-конкурс для дітей та молоді «Галицькі фрески — 2011».  

 

Міжнародний джазовий фестиваль «Lazz Bez — 2011» 
Золотнюк, А. Jazz Bez — 2011 — ще більше зірок [Текст] / А. Золот-

нюк // Вільне життя. — 2011. — 30 листоп. — С. 9. — (Завітайте!).  
Про тернопільську програму міжнародного джазового фестивалю «Jazz Bezz — 

2011» разом з «Атріум».  
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Золотнюк, А. Розмовляли мовою джазу [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2011. —14 груд. — С. 9 : фотогр. — (Музичні вечори). 

Цьогорічна тернопільська програма Міжнародного фестивалю «Jazz Bez разом із 
Атріум» задовольнила найвибагливіші та найрізноманітніші смаки.  

 

Мала, С. Тернополянам дали джазу [Текст] : на Jazz Bez — 2011 
імпровізували, співали, танцювали, медитували і розважалися. Найбільше 
вразили публіку американський проект Tarbary і дует Бреда Террі та Йоахіма 
Менцеля / С. Мала // RIA плюс. — 2011. — 14 груд. — С. 19 : фотогр.  

 

Попович, Ж. На «Jazz Bez—2011» вільно, без нот, грав навіть 
військовий оркестр [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2011. — 
14 груд. — С. 1—2 : фотогр.  

 

Романенко, Л. 9—11 грудня у Тернополі відбудеться Міжнародний 
джазовий фестиваль Jazz Bez’2011 разом з «Атріум» [Текст] / Л. Романенко // 
Нова Тернопільська газета. — 2011. — 30 листоп. — 6 груд. — С. 7. 

 

Томчишин, Ю. В Тернополі буде джаз [Текст] / Ю. Томчишин // 
Місто. — 2011. — 23 листоп. — С. 2.  

Про програму Міжнародного джазового фестивалю «Lazz Bez 2011» разом 
з Атріум».  

 

Уже є квитки на Jazz Bez — 2011 [Текст] // RIA плюс. — 2011. — 
30 листоп. — С. 1. 

 

Чайківська, Я. Зима розпочалася із запального джазу [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2011. — 14 груд. — С. 6 : фотогр.  

Про хід фестивалю «Jazz Bez» у Тернополі.  
 

Чайківська, Я. Зима розпочнеться з «Jazz Bez» [Текст] / Я. Чайковська ; 
фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2011. — 7 груд. — С. 5.  

Про несподівані сюрпризи, які очікують на тернополян під час фестивалю Jazz Bez. 
 

Міжнародний фестиваль документального кіно  
«Docudays UA» 

Степаненко, О. Мандри Планетою Людей: на екрані й у житті [Текст] / 
О. Степаненко // Свобода. — 2011. — 30 листоп. — С. 14 : фотогр. — 
(VIII Міжнародний фестиваль документального кіно).  

Про Міжнародний фестиваль документального кіно «Docudays UA» та 
представлення його фільмів у Тернополі й області.  

 

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

Балик, О. Повір у себе [Текст] / О. Балик // Свобода. — 2011. — 
14 груд. — С. 8 : фотогр. — (Щоб змінити світ на краще).  

«Повір у себе» — під таким гаслом відбувся обласний фестиваль творчості дітей 
з особливими потребами. 

 

Чайка, Н. «Повір у себе» [Текст] / Н. Чайка // Вільне життя. — 2011. — 
21 груд. — С. 7 : фотогр. — ( Фестиваль).  

Сімнадцятий обласний фестиваль творчості дітей з особливими потребами «Повір 
у себе» провели в Тернополі.  
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Огляд-конкурс художньої самодіяльності працівників 
газового господарства «Блакитний вогник» 

Золотнюк, А. Дев’ятий блакитний вогник [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2011. — 5 жовт. — С. 9 : фотогр. — (Де праця в творчість 
перейшла).  

Про підсумки дев’ятого обласного творчого звіту художніх колективів та солістів 
газових господарств Тернопільської області «Блакитний вогник — 2011». 

 

Федчишин, С. Коли пісня запалює серця [Текст] / С. Федчишин // 
Свобода. — 2011. — 14 жовт. — С. 5 : фотогр. — («Блакитний вогник»). 

Враження від проведеного огляду-конкурсу художньої самодіяльності серед 
працівників газового господарства «Блакитний вогник». 

 

Регіональний фестиваль народного танцю «Червона калина» 
 

Мельник, Я. «Червона калина» об’єднує однодумців [Текст] / 
Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2011. — 16 листоп. — С. 7.  

Про XIII регіональний фестиваль народного танцю «Червона калина», де свою 
майстерність тернополянам демонстрували понад 700 учасників із різних областей 
України та з-за кордону.  

 

Регіональний фестиваль-конкурс прем’єрних пісень  
«Прем’єр-фест’ 2011» 

Для кого проводили «Прем’єр-фест»? [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2011. — 28 груд. — 4 січ. — С. 8.  

В Українському домі «Перемога» вперше в Тернополі відбувся регіональний 
фестиваль-конкурс прем’єрних пісень «Прем’єр-фест’ 2011».  
 

Фестиваль прем’єр [Текст] // Місто. — 2011. — 28 груд. — С. 2. 
У Тернополі вперше відбувся регіональний фестиваль-конкурс прем’єрних пісень 

«Прем’єр-фест — 2011». Участь взяли 27 претендентів, які презентували 65 прем’єрних 
пісень.  

 

Інші фестивалі та конкурси 
Вербило, О. Фестиваль емоцій [Текст] / О. Вербило // Вільне життя. — 

2011. — 7 груд. — С. 6. — (Із життя «Пласту»).  
«Зніми маску» — саме такою була тема щорічного Всеукраїнського пластового 

мистецько-інтелектуального фестивалю «Орликіада», що пройшов 3—4 грудня в обласній 
філармонії.  
 

Краснобаєв, А. Обдарована молодь отримає гроші [Текст] / 
А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2011. — 2—3 груд. — С. 3. 

Начальник міського управління культури про конкурс для молодих письменників, 
співаків та художників.  
 

Юхно-Лучка, М. «Пісенна перлина» віддає серце дітям-сиротам 
[Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 21— 
27 груд.— С. 7. 

Понад 120 дітей-сиріт з різних регіонів України взяли участь у II Всеукраїнському 
благодійному фестивалі «Пісенна перлина», що відбувся в ПК «Березіль» ім. Леся 
Курбаса.  
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Аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання Тернопільщини 

 

Будар, Т. На білих крилах журавля… [Текст] / Т. Будар // Слово 
Просвіти. — 2011. — 8—14 груд. — С. 7 : фотогр. 

У Бережанському районному будинку народної творчості відбувся творчий звіт 
лауреата премії ім. Братів Лепких, народного аматорського хору «Просвіта» (диригент — 
заслужений працівник культури України Зиновій Головацький). 

 

Вандзеляк, Г. Ніби спів перепелички — вас вітає гурт «Аничка» 
[Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2011. — 2 листоп. — С. 12.  

Про відзначення Дня села у Вербівцях Теребовлянського району та звіт у сільському 
будинку культури аматорського фольклорного гурту «Аничка».  

 

Картнік, М. Witamy, Козова! Текст] /М. Картнік //Нова Тернопільська 
газета. — 2011. — 5 — 11 жовт. — С. 6.  

25-річний ювілей відсвяткував ансамбль танцю «Росинка» Козівського районного 
будинку дитячої та юнацької творчості.  

 

Томчишин, Ю. Вербовецькій «Аничці» — 15! [Текст] / Ю. Томчишин // 
Місто. — 2011. — 2 листоп. — С. 10 : фотогр.  

Про лемківський аматорський колектив «Аничка» Вербовецького будинку культури, 
що на Теребовлянщині.  

 

У Максимівці танцюють усі! [Текст] // Свобода. — 2011. — 
11 листоп. — С. 8. — (Життя у ритмі).  

Нова танцювальна студія «Ассоль» у с. Максимівці Збаразького району стала 
центром дозвілля для півсела. 

 

Клубна справа 
Томчишин, Ю. Без доброго господаря село пропадає [Текст] : 

у Вербівцях досі немає керівника / Ю. Томчишин // Місто. — 2011. — 
9 листоп. — С. 5 : фотогр. 

Про жалюгідний стан будинку культури у селі Вербівці Теребовлянського району. 
Він не опалюється та потребує ремонту.  

 

Український народний дім «Перемога» 
Древній Бучач — очима відомих митців [Текст] // 20 хвилин. — 2011. — 

26 — 27 жовт. — С. 5 : фотогр.  
Про відкриття виставки живопису «Славімо Галіцію» в Українському домі «Перемога».  

 

Мельник, Я. У «Перемозі» — візантійські ікони [Текст] / Я. Мельник // 
Тернопіль вечірній. — 2011. — 14 груд. — С. 6 : фотогр.  

Про унікальну виставку ікон Володимира Шерстія в Українському домі «Перемога».  
 

Протасевич, А. Вісім художників будуть в одній залі [Текст] / 
А. Протасевич // 20 хвилин. — 2011. — 19 — 20 груд. — С.5.  

Нова виставка «Художники без майстерень» розпочнеться 19 грудня в Українському 
домі «Перемога».  

 

Тернопіль стане центром пісенної творчості! [Текст] // Тернопіль 
вечірній. — 2011. — 23 листоп. — С. 2.  

В Українському домі «Перемога» відбулося нагородження переможців гала-
концерту першого обласного конкурсу української народної пісні «Соловейко».  
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Томчишин, Ю. А кіно — лише жіноче [Текст] / Ю. Томчишин // 
Місто. — 2011. — 7 груд. — С. 7.  

В Українському домі «Перемога» відбудеться фестиваль «Femina-фільм», у рамках 
якого тернополяни зможуть побачити п’ять фільмів про жінок.  

 

Презентація книги спогадів про народного артиста України 
Анатолія Горчинського «Люблю — і все!» 

 

Дмитрук, Г. Є книжка. Буде й фестиваль [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне 
життя. — 2011. — 21 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Репрезентації).  

В Українському домі «Перемога» відбулася репрезентація книги спогадів про 
народного артиста України Анатолія Горчинського, названа словами однієї з його 
пісень — «Люблю — і все!».  

 

Мичко, С. «Люблю — і все!» [Текст] : цим рядком із пісні Анатолія 
Горчинського називається книжка про поета і композитора / С. Мичко // 
Україна молода. — 2011. — 3 листоп. — С. 7 : фотогр. — ( Пам’ять).  

 

Огородник, Н. Видали спогади про Горчинського [Текст] / Н. Огород-
ник // 20 хвилин. — 2011. — 21— 22 жовт. — С. 3.  

Книгу спогадів про Анатолія Горчинського «Люблю — і все!» презентували 
в Українському домі «Перемога». ЇЇ авторами є друзі та творчі побратими композитора.  

 

Попович, Ж. «Люблю — і все!» про Анатолія Горчинського [Текст] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2011. — 5 жовт. — С. 12 : фотогр.  

У Тернопільському видавництві «Підручники і посібники» вийшли спогади про 
нашого земляка , народного артиста України Анатолія Горчинського.  

 

Собуцька, В. Люблю — і все! [Текст] / В. Собуцька // Свобода. — 
2011. — 14 жовт. — С. 8 : фотогр.— (Народилася книжка).  

Про народження нової книги, де зібрані спогади про Маестро його друзів — поетів, 
співаків, акторів — і дружини. 

 

Федорців, Н. Палітурку спогадів про Маестро стилізували під афішу 
[Текст] : «Люблю — і все!» презентуватимуть 18 жовтня / Н. Федорців // 
Місто. — 2011. — 12 жовт. — С. 10 : фотогр.  

У музеї-кімнаті Анатолія Горчинського відбулася попередня презентація книги 
спогадів про Маестро «Люблю — і все!», яку впорядкувала його дружина Олена 
Горчинська.  

 

Федорців, Н. «Пам’яті Маестро» народилася між Тернополем і Києвом 
Текст] / Н. Федорців // Місто. — 2011. — 26 жовт. — С. 10 : фотогр. 

Прем’єра пісні «Пам’яті Маестро» відбулася на презентації книги спогадів про 
Анатолія Горчинського «Люблю — і все!». Життя їй дали наші земляки — Богдан 
Мельничук та Олександр Бурміцький.  

 

Чайківська, Я. Вийшла книга спогадів про Анатолія Горчинського 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2011. — 26 жовт. — С. 7 : 
фотогр. 

Шанувальники творчості Анатолія Горчинського отримали можливість ще раз 
насолодитися чудовими віршами і музикою видатного композитора та режисера під час 
презентації книги «Люблю — і все!», яка відбулася в Українському домі «Перемога».  

 

Шот, М. «Живе в піснях маестро благородний…» [Текст] : у Тернополі 
представили книжку про режисера, композитора, виконавця Анатолія Горчинсь-
кого / М. Шот // Урядовий кур’єр . — 2011. — 8 листоп. — С. 9 : фотогр.  
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Юхно-Лучка, М. «Завжди себе запитую: за що він мене полюбив?» 
[Текст] : дружина Анатолія Горчинського видала книгу спогадів «Люблю — 
і все!» / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 12 — 
18 жовт. — С. 6 : фотогр.  

 

Персоналії 
Золотнюк, А. Спокій та гармонія Миколи Кафтана [Текст] / А. Золот-

нюк // Вільне життя. — 2011. — 4 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Цікаві 
знайомства).  

Про молодого художника Миколу Кафтана.  
 

Ліберний, О. Творчий шлях, освітлений ласковецькою зорею // Сво-
бода. — 2011. — 2 груд. — С. 3 : фотогр. — (Михайлові Ониськіву — 70). 

Творчий портрет відомого краєзнавця, талановитого поета, літературознавця, 
публіциста Михайла Ониськіва.  

 

Ліберний, О. Тернополянин — соліст хору імені Григорія Вірьовки 
[Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2011. — 2 груд. —С. 5 : фотогр. — 
(Цікаві зустрічі).  

Про уродженця Тернополя соліста славетного Національного заслуженого 
академічного хору ім. Григорія Вірьовки Юрія Моткалюка.  

 

Мельничук, Б. Нескорений [Текст] / Б. Мельничук // Свобода. — 
2011. — 11 листоп. — С. 3 : фотогр. — (Роки і долі).  

Про життєвий шлях знаного далеко за межами Тернополя заслуженого художника 
України Ярослава Омеляна.  

 

Музичні зірки Модеста Присухіна — перші в Україні і наразі єдині 
[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 23 — 29 листоп.— С. 7 : 
фотогр.  

Про скрипаля, композитора, мистецтвознавця, педагога Модеста Присухіна та його 
творчі здобутки.  

 

Нескоромна, В. «І кожна створена картина, Мов іскра вічного життя…» 
[Текст] : ім’я Віктора Макарова, художника із Тернополя, сяє у «Золотому 
сузір’ ї України» // Свобода. — 2011. — 21 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Гарні 
вісті). 

 

Ониськів, М. Михайло Ониськів: «Якби довелося почати спочатку, 
я пішов би тим самим шляхом…» [Текст] : [інтерв’ю з журналістом, 
краєзнавцем, громадським діячем] / спілкувався О. Лівінський // Тернопіль 
вечірній. — 2011. — 7 груд. — С. 7 : фотогр.  

Про життєвий шлях, активну творчу, дослідницьку й суспільну діяльність на благо 
рідної громади. До 70-річчя від дня народження.  

 

Прибалти номінували нашого земляка на престижну премію [Текст] // 
Свобода. — 2011. — 30 листоп. — С. 3 : фотогр.  

Про талановитого тернополянина, естрадного співака Едуарда Романюту, 
кандидатуру якого латвійці висунули одразу на три престижні премії.  
 

Решитило, О. Поклонімося серцем і душею [Текст] / О. Решитило // 
Вільне життя. — 2011. — 16 груд. — С. 5. — (Незабутні).  

Про відомого музиканта, заслуженого працівника культури України Василя Зуляка. 
До 90-річчя від дня народження. 
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Садовська, Г. Бранець любові — Анатолій Горчинський [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя. — 2011. — 14 жовт. — С. 6 : фотогр. — 
(Згадаймо).  

Творча біографія народного артиста України, патріарха української естради 
Анатолія Горчинського.  
 

Федорців, Н. Піснею — на сторожі кордону України [Текст] : Олена 
Лайко отримала «Смарагдову ліру» / Н. Федорців // Місто. — 2011. — 
26 жовт. — С. 10 : фотогр.  

Тернополянку Олену Лайко, яку в Тернополі знають як радіожурналіста із чарівним 
голосом, талановиту співачку й поетку-піснярку, відзначила Державна прикордонна 
служба України за її пісні про прикордонників. 
 

Федорців, Н. Прибалти тричі номінували нашого земляка на OE Video 
Music Awards 2011! [Текст] : Едуард Романюта виступить у Гала-концерті на 
«Арена Рига» // Місто. — 2011. — 23 листоп.— С. 2 : фотогр. 

Тернополянин Едуард Романюта впевнено збільшує кордони своєї популярності. 
Талановитого співака тепер відкрили для себе й у Прибалтиці.  
 

Чубак, Н. Наталя Чубак: «Ікона — це біблія для неписьменних, тому її 
не малюють, а пишуть» [Текст] : [інтерв’ю з молодою талановитою 
художницею, уродженкою Борщева Наталею Чубак] / І. Мандзій // Вільне 
життя. — 2011. — 16 листоп. — С. 9 : фотогр.  
 

Чуйко, О. Доля судила жити з піснею [Текст] : навіть прикутим до ліжка 
Ярослав Злонкевич не переставав творити музику/ О. Чуйко // Місто. — 
2011. — 7 груд. — С. 23 : фотогр.  

Про талановитого композитора-пісняра, музиканта, педагога, лауреата багатьох 
премій Ярослава Злонкевича із Борщева. 
 

Чуйко, О. Квіти і мрії Галини Саган [Текст] : художниця хоче створити 
шедевр разом із чоловіком і донькою / О. Чуйко // Місто. — 2011. — 
14 груд. — С. 7 : фотогр.  

Про художницю зі Збаража Галину Саган, яка мріє про шедевр, створений всіма 
членами її сім’ ї, та власну виставку картин.  
 

Шерстій, В. Володимир Шерстій: «Відроджуємо наше, давно забуте» 
[Текст] : образи художника відрізняються від звичайних, а називають їх 
візантійськими : [інтерв’ю з художником Володимиром Шерстієм із 
Тернопільщини] / О. Попова // Експрес. — 2011. — 3 — 10 листоп. — 
Тернопільські новини. — С. 20 : фотогр.  
 

Інше 
 

Бірковий, Ю. Маестро заповідав нам любити життя [Текст] / 
Ю. Бірковий // Свобода. — 2011. — 28 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Пам’яті 
земляка). 

Про видатного педагога, хормейстера, заслуженого працівника культури України 
Володимира Петровича Виклюка.  
 

Відзначать 125-ту річницю від дня народження Леся Курбаса [Текст] // 
Місто. — 2011. — 28 груд.— С. 2.  

Про заходи, які відбудуться на відзначення 125-ї річниці від дня народження Леся 
Курбаса.  
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Відродження обрядового фольклору [Текст] // Свобода. — 2011. — 
7 груд. — С. 2.  

Щоб не допустити занепаду духовної культури, у Кордишеві на Шумщині 
започаткували відродження самобутнього обрядового фольклору.  
 

Вікенд — за фото [Текст] //20 хвилин. — 2011. — 10 — 11 жовт. — С. 5. 
Тернопільський фотохудожник Леонід Тіт став кращим фотографом Карпат за 

підсумками конкурсу «Я люблю фотографувати».  
 

Гоюк, М. Богдан Мельничук вкотре возвеличив Соломію [Текст] / 
М. Гоюк // Тернопіль вечірній. — 2011. — 5 жовт. — С. 6. 

Документальна повість «Соломія Крушельницька» нещодавно побачила світ 
у видавництві «Воля». Її автор — поет, письменник, заслужений діяч мистецтв України 
Богдан Мельничук.  
 

Дерех, В. «Вугіллям малювали древні люди — так малюю і я» [Текст] / 
В. Дерех // 20 хвилин. — 2011. — 16 — 17 груд.— С. 8 : фотогр.  

Тернопільський художник Ігор Цап полюбляє малювати саме вугіллям.  
 

Дудар, Г. Закохані у … вишивку [Текст] / Г. Дудар // Свобода. — 
2011. — 14 жовт. — С. 8 : фотогр.  

Про представників Тернопільщини, які презентували свою майстерність на 
Всеукраїнському зльоті вишивальників.  
 

Золотнюк, А. Буде новий заповідник [Текст] : вагомий крок до 
створення історико-культурного заповідника «Поле Зборівської битви 
1649 р.» зроблено / А. Золотнюк // Вільне життя. — 2011. — 19 жовт. — С. 9 : 
фотогр. 
 

Коропецька, У. Звітувала мистецька сім’я [Текст] / У. Коропецька // 
Вільне життя .— 2011. — 18 листоп. — С. 8. — (Знай наших).  

У виставковій залі центрального будинку художника Національної спілки 
художників України (м. Київ) відкрилася виставка Богдана Ткачика «Дорога 
з дитинства — дорога до себе», присвячена 60-річчю від дня його народження. Художник 
представив також роботи своєї дружини та дочки.  
 

Красуляк, І. Про Кременець розкаже фільм [Текст] / І. Красуляк // 
Експрес. — 2011. — 6—13 жовт. — Тернопільські новини.— С. 19. 

Двоє операторів із Рівного зазняли майже всі туристичні місця Кременецького 
району та змонтували фільм. 
 

Купман, О. Сад скульптур Олександра Смика [Текст] / О. Купман // 
Літературна Україна. — 2011. — 20 жовт. — С. 16 : фотогр. — (У колі муз).  

Про перший приватний Будинок творчості «Потік Іква» в Кременці.  
 

Лайко, О. Зоряний успіх на «Осінніх зоряних мостах» [Текст] / 
О. Лайко // Місто. — 2011. — 9 листоп. — С. 2 : фотогр.  

Вихованці Центру творчості дітей та юнацтва м. Тернополя привезли два Гран-прі та 
одне перше місце із Всеукраїнського конкурсу-фестивалю, що проходив у столиці України.  
 

Лінчевська, С. Зоряний успіх юних земляків [Текст] / С. Лінчевська // 
Вільне життя. — 2011. — 11 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Досягнення). 

На Всеукраїнському конкурсі-фестивалі «Осінні зоряні мости» юні вихованці 
Центру творчості дітей та юнацтва вибороли призові місця.  
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Мала, С. Тернополяни зможуть відпочивати по-німецьки [Текст] : на 
відкриття тижнів німецької культури у Тернополі приїде голова Ради німців 
України Володимир Лейсле. Він розповість тернополянам про німецьку 
культуру та традиції їхньої держави / С. Мала // 20 хвилин. — 2011. — 2—
3 груд. — С. 22 : фотогр.  

Програма тижня німецької культури у Тернополі.  
 

Мамчур, М. Микола Мамчур: «Усе, привнесене нами у світ, особливо 
ідеї, слугують духовним силам добра чи зла» [Текст] : [інтерв’ю 
з тернопільським художником Миколою Мамчуром] / Р. Квач // Нова 
Тернопільська газета.— 2011. — 23 — 29 листоп. — С. 7 : фотогр. 
 

На Тернопольщине 2012-й год объявили Годом Соломии 
Крушельницкой [Текст] / сообщила Л. Осадчук // День. — 2011. — 27 дек. — 
С. 2 : фотогр.  
 

Огородник, Н. Встановили пам’ятник Лепкому [Текст] / Н. Огородник // 
20 хвилин. — 2011. — 5—6 жовт. —С.2 : фотогр. 

Пам’ятник українському письменнику, художнику, педагогу, історику встановили 
на подвір’ ї школи № 14, названої його ім’ям. 
 

Переможці з «Первоцвіту» [Текст] // Свобода. — 2011. — 11 листоп. — 
С. 8 : фотогр. — (Знай наших!).  

Чортківчани із фотостудії «Первоцвіт» стали переможцями XIII міжнародного 
фотоконкурсу від представництва дитячого фонду ООН — ЮНІСЕФ в Україні.  
 

Петро Гадз подарував Монастириськам рояль і заспівав дуетом 
з Павлом Дворським [Текст] // Свобода. — 2011. — 16 листоп. — С. 3 : 
фотогр.  

Відомий підприємець і меценат Петро Гадз зробив подарунки для працівників 
культури.  
 

Протасевич, А. Наші бандуристи колядуватимуть у Києві [Текст] / 
А. Протасевич // 20 хвилин.— 2011. — 19 — 20 груд. — С. 4 : фотогр.  

Шестеро маленьких бандуристів із Тернополя поїдуть до Києва на благодійний 
концерт.  
 

Садовська, Г. «Мелодійні грона» Дарії Чубатої [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя. — 2011. — 21 груд. — С. 6 : фотогр. 

Про презентацію книжки Дарії Чубатої «Мелодійні грона» у редакційному клубі 
«Калина».  

 

Синенька, Б. У Дністровому і тепер виготовляють унікальні дівочі 
прикраси — дзумбали [Текст] / Б. Синенька // Свобода. — 2011. — 
11 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Відроджують традиції предків).  

У селі Дністрове, що на Борщівщині, відроджують традиції предків, створюють 
унікальні аматорські колективи. 
 

Томчишин, Ю. Український Страдіварі народився на Тернопіллі 
[Текст] : родина Пуцентелів плекає душі скрипок / Ю. Томчишин // Місто. — 
2011. — 23 листоп. — С. 7 : фотогр.  

Про родину Пуцентелів, знаменитих на весь світ майстрів, що походять із нашого 
краю.  
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Чужинова, И. В Кременце отметили юбилей Михаила Вериковского 
[Текст] : будет ли музей выдающегося композитора на его Родине? / 
И. Чужинова // День. — 2011. — 7 дек. — С. 7. — (Проблема).  

Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «М. Вериківський 
в контексті української музичної культури та освіти» та концерту, присвячених 115-річчю 
від дня народження відомого українського композитора, який народився й виріс 
у Кременці. 
 

Шот, М. За муром нічого не видно [Текст] : національні пам’ятки 
архітектури у Бережанах на Тернопіллі руйнуються через нефінансування / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2011. — 4 жовт. — С. 11 : фотогр.  
 

Шот, М. Талант тернопільчан оцінять у п’ять тисяч [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2011. — 15 груд. — С. 32.  

Тернопіль першим у країні запровадив мистецьку стипендію «Крок» для тих, кому 
від 18 до 35 років.  
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