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Загальні питання культури 
Ваврин, А. Відомі лауреати літературно-мистецької премії імені Братів 

Лепких [Текст] / А. Ваврин // Місто. — 2012. — 18 січ. — С. 8 : фотогр.  
Серед лауреатів премії — головний режисер Тернопільського академічного обласного 

українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Олег Мосійчук за постановку вистави 
«Мазепа» (за творами Богдана Лепкого).  

 

Ліберний, О. Нові лауреати премії братів Лепких [Текст] / О. Ліберний; 
фотогр. І. Пшоняка // Свобода. — 2012. — 25 січ. — С. 5 : фотогр. —
(Урочини). 

Про 20-річний ювілей громадської ради із вручення літературно-мистецької премії імені 
братів Богдана та Левка Лепких, а також цьогорічних лауреатів.  

 

Лівінський, О. Вшанували лауреатів премії імені братів Богдана та 
Левка Лепких [Текст] / О. Лівінський; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 25 січ. — С. 8 : фотогр.  

 

Михайлюк, М. Лепківські нагороди вручено [Текст] / М. Михайлюк; 
фотогр. В. Хацаюка // Вільне життя. — 2012. — 25 січ. — С.7 : фотогр. — 
(Вітаємо !).  

Про нових володарів лепківських нагород.  
 

Троє достойних із 20-ти [Текст] // Нова Тернопільська газета.— 2012. — 
25 — 31 січ.— С. 5.  

У Тернополі відбулося вручення літературно-мистецької премії імені братів Богдана та 
Левка Лепких.  

 

Уніят, В. Лауреати премії ім. Братів Лепких [Текст] / В. Уніят // Вільне 
життя. — 2012. — 20 січ. — С. 6. — (Відзнаки).  

Про лауреатів премії за 2011 рік, серед яких народний артист України, головний 
режисер Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т.Г. Шевченка Олег Мосійчук (за постановку вистави «Мазепа» за творами Б. Лепкого).  
 

Уніят, В. Лауреати премії ім. Братів Лепких за 2011 рік [Текст] / 
В. Уніят // Літературна Україна. — 2012. — 19 січ. — С. 6.  

*** 
Літературні премії журналу «Літературний Тернопіль» [за 2011 рік] 

[Текст] // Літературна Україна. — 2012. — 5 січ. — С. 5. — (Відзнаки).  
*** 

Назвали лауреатів обласної премії «Людина року — 2011» [Текст] : 
Щорічне вручення почесних відзнак традиційно провели у Тернопільському 
замку // Свобода. — 2012. — 22 лют. — С. 3 : фотогр. — (Гордість краю). 

Цього року серед десяти найкращих є й культурно-мистецькі діячі.  
 

Садовська, Г. Хоч ніхто не кидався на амбразури [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя. — 2012. — 17 лют. — С. 6 : фотогр.  

Уже водинадцяте громадськість міста вшановувала лауреатів конкурсу «Людина року». 
Серед нагороджених є й працівники культури.  

 

Бібліотечна справа 
Краснобаев, А. Бібліотекарів навчатимуть Інтернету [Текст] / 

А. Краснобаев // 20 хвилин. — 2012. — 21—22 берез. — С. [4]. 
Директор програми модернізації українських бібліотек Матей Новак розповідає про 

реалізацію проекту в Тернополі. 
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Левицька, Л. Класиків читатимуть мовою оригіналу? [Текст] 
Л. Левицька // Голос України. — 2012. — 6 берез. — С. 13 : фотогр. 

Міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до посольств десяти країн (Австрії, 
Великобританії, Італії, Іспанії, Канади, Німеччини, Польщі, США, Франції та Японії) з 
проханням посприяти у поповненні бібліотечного фонду книгами мовою оригіналу.  

 

Огородник, Н. Путівник — про історію краю [Текст] / Н. Огородник // 
20 хвилин. — 2012. — 13—14 січ. — С. 4 : фотогр.  

Унікальне видання — «Державний архів Тернопільської області: путівник» передадуть 
до бібліотек міста.  

 
 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
Білянська, Н. Світоч української духовності [Текст] / Н. Білянська // 

Божий сіяч. — 2012. — № 3 (берез.). — С. 2.  
У Тернопрльській ОУНБ відбулися духовні читання «Світоч української духовності» до 

120-ї річниці від дня народження Патріарха УГКЦ Йосипа Сліпого. 
 

Вітенко, В. Книгозбірня працює і в неділю [Текст] / В. Вітенко // Вільне 
життя. — 2012. — 17 лют. — С. 8. — (Коротко).  

Про перехід Тернопільської ОУНБ на шестиденний робочий тиждень.  
 

Горлиця, О. Український Паваротті [Текст] / О. Горлиця; фотогр. 
І Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2012. — 15 лют. — С. 8 : фотогр.  

Про директора обласної філармонії та презентацію нової книги про нього 
в Тернопільській ОУНБ.  
 

Данилків, І. «Критик повинен мати відвагу казати не тільки про приємні 
речі...» [Текст] / І. Данилків // Свобода. — 2012. — 16 берез. — С. 8 : фотогр. — 
(Варто прочитати).  

У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч із відомою письменницею, літературним 
критиком, музикантом і журналістом Тетяною Дігай. Вона презентувала свою нову книгу 
«Післямова: літературна критика».  

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2011 р.] / підгот. : Є. Безкоровайний та ін. // Літературний Тернопіль. — 
2012. — № 1. — С. 153—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [21 вересня у рамках підготовки до 
Всеукраїнського дня бібліотек у затишній залі обласної універсальної 
наукової книгозбірні йшлося про нову книжку почесних краєзнавців України, 
співтворців «Тернопільського Енциклопедичного Словника» Богдана 
Мельничука та Віктора Уніята «Іван Франко і Тернопільщина»]; [16 
листопада проведено краєзнавчі читання «Мирон Кордуба зблизька»].  

 

Журавлюк, В. Зарадить вакцинація [Текст] / В. Журавлюк // Подільське 
слово. — 2012. — 23 берез. — С. 7. 

Про книжкову виставку, присвячену темі небезпеки захворювання на сказ, у відділі 
сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ. 

 

Журавлюк, В. Органічне землеробство [Текст] / В. Журавлюк // 
Подільське слово. — 2012. — 2 берез. — С. 10.  

Про виставку літератури на тему «Органічне землеробство» у відділі 
сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ розповідає бібліотекар Валентина 
Журавлюк.  
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[З 1 лютого Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
перейшла на шестиденний робочий тиждень…] [Текст] : [оголошення] // 
Свобода. — 2012. — 22 лют. — С. 2.  
 

Земанский, І. В обласному архіві презентували путівник [Текст] / 
І. Земанський // Місто. — 2012. — 4 січ. — С. 2 : фотогр.  

Про презентацію путівника, авторів-упорядників та тих, хто прийшов привітати 
тернопільських архівістів. Серед присутніх був і директор Тернопільської ОУНБ Василь 
Вітенко.  

 

Золотнюк, А. Життя із кулею в грудях [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 2 берез. — С. 5. — (У пам’ять про Леся Курбаса).  

Про вечір-портрет «Режисер майбутнього», присвячений 125-річчю від дня народження 
Леся Курбаса, в Тернопільській ОУНБ.  

 

Золотнюк, А. Найкраще з літератури та живопису краю [Текст] : 50-ий 
номер журналу «Літературний Тернопіль» репрезентували днями в обласній 
універсальній науковій бібліотеці / А. Золотнюк // Вільне життя. — 2012. — 8 
лют. — С. 3 — (Щойно з друку). 

 

Золотнюк, А. Суниці для Патріарха [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2012. — 24 лют. — С. 3. — ( Постаті ).  

Чимало цікавого дізналися всі, хто зібрався в читальному залі Тернопільської ОУНБ. 
Саме там під егідою відділу міського абонементу відбулися читання «Світоч української 
духовності», присвячені патріарху Йосифові Сліпому.  

 

Крещик, Н. Ще більше про Острозьку академію [Текст] / Н. Крещик // 
Вільне життя. — 2012. — 10 лют. — С.1. — (Зустрічі).  

Зустріч із доктором філософських наук, проректором Національного університету 
«Острозька академія» Петром Кралюком відбулася в читальному залі Тернопільської ОУНБ.  

 

Ліберний, О. Архівний путівник — до послуг краєзнавців, істориків… 
[Текст] / О. Ліберний // Свобода — 2012. — 4 січ. — С. 6. — (Нововидання). 

У ДАТО відбулася презентація нового путівника, в обговоренні якого взяв участь і 
директор Тернопільської ОУНБ Василь Вітенко. 

 

Ліберний, О. Йосиф Сліпий — великий подвижник Української церкви 
[Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2012. — 24 лют. — С. 2. — (Громадські 
читання).  

У Тернопільській ОУНБ з нагоди 120-річчя від дня народження Йосифа Сліпого 
відбулися громадські читання, в яких взяли участь представники духівництва, рідні патріарха 
та працівники книгозбірні.  
 

Ліберний, О. Побачив світ п’ятдесятий номер журналу «Літературний 
Тернопіль» [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2012. — 17 лют. — С. 5 : 
фотогр. — ( Ювілеї).  

З нагоди виходу у світ 50-го номера літературно-мистецького, громадсько-політичного 
журналу «Літературний Тернопіль» в обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася 
зустріч із творцями журналу, письменниками, художниками, лауреатами премії ім. братів 
Богдана та Левка Лепких під назвою «Творчі роздуми з журналом «Літературний Тернопіль».  

 

Лісовська, Н. «Не вірте, що поезія — слова…» [Текст] : цей рядок із 
вірша тернопільського поета, драматурга, композитора і барда Олександра 
Смика дав назву традиційним щорічним поетичним читанням, присвяченим 
Всесвітньому дню поезії / Н. Лісовська // Свобода. — 2012. — 28 берез. — 
С. 3 : фотогр. — (Доторкнутися до прекрасного). 

Поетичні читання, гостем яких був Олександр Смик, відбулися в Тернопільській ОУНБ.  
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Ониськів, М. Датівник — 2012 [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. — 
2012. — 20 січ. — С. 5 : фотогр. — (Зверніть увагу).  

Про бібліографічний покажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат 
Тернопільщини на 2012 рік», підготовлений працівниками відділу краєзнавчої літератури та 
бібліографії Тернопільської ОУНБ. 

 

Путівник крізь роки та відстані [Текст] / підгот.: У. Коропецька, 
Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 1. — С. 146—147. — 
(Поличка бібліофіла).  

Про ретроспективний бібліографічний покажчик «Література про Тернопільську 
область за 2000—2004 роки», підготовлений спеціалістами відділу краєзнавчої літератури та 
бібліографії Тернопільської ОУНБ.  

 

Будівництво нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
Вузи відмовились фінансувати бібліотеку-довгобуд [Текст] // Номер 

один. — 2012. — 15 лют. — С. 3.  
Ситуацію з найбільшим довгобудом Тернополя коментує міський голова Сергій Надал.  

 

Земанський, І. Губернатор попросить в уряду 330 мільйонів [Текст] / 
І. Земанський // Місто. — 2012. — 7 берез. — С.3.  

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Валентин Хоптян попросить в 
уряду 330 мільйонів гривень на реалізацію соціальних проектів, зокрема на добудову 
обласної бібліотеки. 
 

У Скалаті відновлять замок [Текст] // 20 хвилин. — 2012. — 6—7 лют. — 
С. 4.  

Голова ОДА Валентин Хоптян під час робочої поїздки до Києва передав лист уряду із 
проханням підтримати виконання угоди між Кабміном і нашою областю в частині добудови 
нової обласної бібліотеки. 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Гривас, С. Кличуть у бібліотеку на експрес-побачення [Текст] / 

С. Гривас // 20 хвилин. — 2012. — 8 — 9 лют. — С. 5.  
Знайти свою половинку чи просто поспілкуватися із цікавою людиною може кожен 

молодий тернополянин чи тернополянка в обласній бібліотеці для молоді.  
 

Гривас, С. Німецьку допомагає вивчити «Гете-Інститут» [Текст] / 
С. Гривас // 20 хвилин. — 2012. — 3—4 лют. — С.4.  

Багато можливостей для вивчення німецької мови, знайомства з культурними 
традиціями, письменниками та філософами пропонує тернопільським учням Тернопільська 
обласна бібліотека для молоді. 
 

Гривас, С. У Тернополі — німецький клуб [Текст] / С. Гривас // 
20 хвилин. — 2012. — 26—27 берез. — С. 1.  

У рамках спільного проекту Тернопільської обласної бібліотеки для молоді та Гете-
Інституту діє Клуб спілкування німецькою мовою Guten Tag.  
 

Грищук, Л. Поспілкуємось німецькою [Текст] /Л. Грищук // Вільне 
життя. — 2012. — 30 берез. — С. 5 : фотогр. — (Інновації). 

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді понад чотири роки діє клуб 
спілкування англійською мовою, а нещодавно відкрився такий же клуб з удосконалення 
вивчення німецької.  
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День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2011 р.] / підгот. : Є. Безкоровайний [та ін.], Т. Дігай, У. Коропецька, Б. 
Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 1. — С. 153—159 : 
фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [11 
жовтня обласна бібліотека для молоді запросила шанувальників художньої 
прози на презентацію повісті тернопільських письменників Богдана 
Мельничука та Ніни Фіялко «Роксоляна, декан і жлоби»]; [27 жовтня 
репрезентували збірник «Жива легенда», який впорядкував професор Арсен 
Гудима, а видрукувало видавництво «Терно-граф»]. 
 

Золотнюк, А. Поети в Неті [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 
2012. — 24 лют. — С. 6. — (Справи бібліотечні).  

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулася репрезентація проекту 
«Творчість молодих в он-лайн: літературний відеоподкаст «Провесінь Тернопілля», який 
здійснюється в рамках ініціативи «Лідер бібліотечної справи — II» програми «Бібліоміст».  
 

Краснобаєв, А. Закохатися у бібліотеці — за п’ять хвилин [Текст] / 
А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2012. — 15 — 16 лют.— С. [ 4] : фотогр.  
Про експрес-побачення, що відбувалися в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.  

 

Краснобаєв, А. Своє рукоділля не хоче нікому продавати [Текст] : 
майстриня народної творчості створює колекцію ляльок-мотанок у костюмах 
всіх регіонів України. Більшу її частину вона представила на виставці у 
Тернопільській обласній бібліотеці для молоді / А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 
2012. — 20—21 січ. — С. 22 : фотогр.  

 

Краснобаєв, А. Студентам бракує друкованих підручників [Текст] / 
А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2012. — 7—8 берез. — С. [6] : фотогр.  

Порушується питання відсутності у бібліотеках ВНЗ Тернополя підручників для 
студентів. Завідувачка міського абонементу Ірина Лавецька запрошує кожного, якщо йому 
бракує книжок, до Тернопільської обласної бібліотеки для молоді.  

 

Осадчук, Л. Тернопільські бібліотекарі використовують новітні 
технології для підтримки обдарованої молоді [Текст] / Л. Осадчук // День — 
2012. — 6 берез. — С. 6 : фотогр.  

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді представили проект «Творчість 
молодих он-лайн: літературний відео-подкаст «Провесінь Тернопілля», який впроваджують 
за сприяння програми Міжнародної технічної допомоги «Глобальні бібліотеки «Бібліоміст — 
Україна», фінансовою фундацією Білла та Мелінди Гейтс.  

 

Тут плекають українську мову [Текст] : [кафедра українознавства 
Тернопільського державного медичного університету ім. І. Горбачевського 
співпрацює з Тернопільською обласною бібліотекою для молоді] // Медична 
академія. — 2012. — 3 берез. — С. 9.  

 

Що останнім часом хвилювало вас найбільше? [Текст] : [розмова з 
директором Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Лесею Гук] // RIA 
плюс. — 2012. — 14 берез. — С. 2 : фотогр. — (Експерти про 
найактуальніше). 

Директор Тернопільської обласної бібліотеки для молоді розповідає про репрезентацію 
нового проекту — літературного відеоподкасту «Провесінь Тернопілля» та отримання 
нагороди «Лідер бібліотечної справи — 2012».  
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Юрса, Г. Світ без бар’єрів [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя. — 2012. — 
27 січ. — С. 5. — (Що? Де? Коли?).  

Про інформаційно-комп’ютерний центр для людей з вадами зору в обласній бібліотеці 
для молоді.  
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Ігнатюк. Л. «Театр — моя стихія» [Текст] / Л. Ігнатюк // Вільне 

життя. — 2012. — 30 берез. — С. 6 : фотогр. — (Зустрічі). 
У відділі мистецтв обласної бібліотеки для дітей, в рамках роботи клубу «Рандеву», 

відбулася творча зустріч з актором Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Олександром Папушею.  

 

Ігнатюк, Л. «У театрі абсурду» [Текст] : [в обласній бібліотеці для дітей 
провели мистецьку годину «Лесь Курбас у сталінському театрі абсурду»] / 
Л. Ігнатюк // Вільне життя. — 2012. — 2 березня. — С. 5. 

 

Левицька, Л. Книгозбірні перетворюють на сучасні інформаційні центри 
[Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 2012. — 24 лют . — С. 11.  

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей стартував проект «Бібліомістечко», 
а централізована бібліотечна система Тернополя перемогла в третьому раунді проекту 
«Бібліоміст».  
 

Федчина, Л. «Їх слава буде пломеніти…» [Текст] / Л. Федчина // Вільне 
життя. — 2012. — 3 лют. — С. 5. — (Бібліотечні новини).  

Під такою назвою працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей провели 
годину історії, приурочену Дню пам’яті героїв Крут.  

 

Федчина, Л. «Подвижник духу і віри» [Текст] / Л. Федчина // Вільне 
життя. — 2012. — 24 лют. — С. 3. — (Коротко).  

До 120-річчя від дня народження Йосифа Сліпого в Тернопільській обласній бібліотеці 
для дітей відбулася година духовності «Подвижник духу і віри».  

 

Чайківська, Н. «Гратися, читати, вчитися» [Текст] : [у Тернопільській 
обласній бібліотеці для дітей розпочався проект «Бібліомістечко»] / 
Н. Чайківська // Вільне життя. — 2012. — 24 лютого. — С. 6. 

Інші бібліотеки області 
Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
Коновалова, Г. Митець світової слави [Текст] / Г. Коновалова // 

Тернопіль вечірній. — 2012. — 7 берез. — С. 4.  
«Лесь Курбас: людина на тлі історії» — під такою назвою відбулося засідання 

літературно-мистецької вітальні «Червона калина», що діє при Тернопільській центральній 
міській бібліотеці.  
 

Мельник, Я. Рідній мові присвячується [Текст] / Я. Мельник // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 29 лют. — С.2.  

Літературно-музичну композицію «У серці ніжну і лагідну збережу я мову рідну» 
організували в Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дітей.  

 

«Ми чуємо тебе, Кобзарю...» [Текст] // Свобода. — 2012. — 23 берез. — 
С. 8 : фотогр. — (Дітям про Шевченка).  

Літературні читання «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» провели в 
Тернопільській бібліотеці № 3 для дітей. 
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Редьква, О. Свято поезії з Марією Баліцькою [Текст] / О. Редьква // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 28 берез.—4 квіт. — С. 7 : фотогр. 

З нагоди Всесвітнього дня поезії в бібліотеці № 1 Технічного коледжу ТНТУ 
ім. І. Пулюя відбулася творча зустріч із тернопільською письменницею Марією Баліцькою.  

 

Сокальська, А. У вир почуттів — під звуки романсу [Текст] / 
А. Сокальська // Вільне життя. — 2012. — 3 лют. — С. 6. — (Мистецьке 
свято).  

Наприкінці січня в центральній дитячій бібліотеці Тернополя відбувся літературно-
музичний вечір «Перлини українського романсу». Доповнювала його книжкова виставка 
«Краса в музиці і в почуттях», підготовлена працівниками бібліотеки.  

 

Чайківська, Я. « Летючою павутинкою» лине слово Лесі Українки 
[Текст] / Я. Чайківська ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
7 берез. — С. 4 : фотогр.  

З ініціативи управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради в 
Українському домі «Перемога» відбулися літературні читання «Летюча зірка на ймення Леся 
Українка». Працівники міських бібліотек взяли активну участь у заході.  

 

Чайківська, Я. У бібліотеках можна буде скористатися безкоштовним 
Інтернетом [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
29 лют.— С. 4 : фотогр.  

Завдяки проекту «Бібліоміст» Тернопільська міська ЦБС буде модернізована за 
найновішими технологіями.  

 

Чмиленко, О. Римоване дитинство Тамари Воробець [Текст] : 
тернопільська третьокласниця пише твори у віршах / О. Чмиленко 
//Тернопіль вечірній. — 2012. — 21 берез. — С. 8. 

Про особливий талант маленької тернополянки розповідає завідувачка Тернопільської 
міської бібліотеки №2 для дітей. 

 

Інші бібліотеки  
Вона тепер у кращім світі…[Текст] // Свобода. — 22 лют. — С. 6 : 

фотогр. — (Світлий спомин). 
Про бібліотекаря Лановецької загальноосвітньої школи № 1 Валентину Василівну 

Базан, яка відійшла у вічність. З нагоди роковин смерті.  
 

Дзісяк, Я. Снігова поезія [Текст] /Я. Дзісяк // Вільне життя. — 2012. — 2 
берез. — С. 6 . — (Зустрічі).  

У Чортківській центральній бібліотеці відбулися інформаційно-літературні читання 
«Снігова поезія».  

 

Дискурський, В. І звучала «Ave Марія»… [Текст] / В. Дискурський // 
Вільне життя. — 2012. — 16 берез. — С. 5.  

Про заходи у Монастириській центральній бібліотеці, присвячені 120-річчю від дня 
народження Йосифа Сліпого.  

 

Моргун, О. «Обрії волинської прози» [Текст] / О. Моргун // Свобода. — 
2012. — 17 лют.— С. 5. — (Зустріч у бібліотеці).  

Під такою назвою у Лановецькій центральній бібліотеці відбулася творча зустріч із 
професором, доктором філософських наук Петром Кралюком та письменницею Марією 
Лавренюк.  
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Омельчук, А. Шумські бібліотеки отримають грантівські комп’ютери 
[Текст] /А. Омельчук // Свобода. — 2012. — 29 лют. — С. 4. — (Пульс).  

Бібліотекарі Шумської ЦБС потрапили у число восьми переможців 3-го раунду 
конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до 
Інтернету».  
 

Паращук, А. Юні знавці Тарасового слова отримали «Кобзар» із рук 
генерала [Текст] / А. Паращук // Вільне життя. — 2012. — 14 берез. — С. 3 : 
фотогр.  

Про вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка та фінал дитячого конкурсу читання «Слово 
Тарасове струнами б’ється» в Борщеві. Дійство, приурочене до Шевченківських днів, 
відбулося також і в читальному залі Чортківської центральної бібліотеки.  
 

Роговська, Л. Жіноче свято в храмі книг [Текст] / Л. Роговська // Вільне 
життя. — 2012. — 21 берез. — С. 9. — (Справи бібліотечні). 

Зустріч колективу бібліотечних працівників, котрі перебувають на заслуженому 
відпочинку, відбулась у Кременецькій центральній бібліотеці ім. Ю. Словацького. 
Натхненниця та організатор свята «А жінка буває на весну так схожа...» — завідувачка 
відділу обслуговування Оксана Вальчук. 

 

Томчишин, Ю. Шумські бібліотеки комп’ютеризують [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 7 берез. — С. 2. 

Бібліотеки Шумської ЦБС потрапили у число восьми переможців третього раунду 
конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до 
Інтернету».  
 

Тракало, О. А що ви знаєте про Просфору? [Текст] / О. Тракало // Вільне 
життя. — 2012. — 15 лют . — С. 6.  

У Заліщицькій центральній бібліотеці провели духовне свято Просфори за участю 
духовенства.  
 

Тракало, О. «Люби і знай свій рідний край» [Текст] / О. Тракало // 
Вільне життя. — 2012. — 30 берез. — С. 6. — (У читальній залі). 

Краєзнавчі читання на таку тему нещодавно провели в Заліщицькій центральній 
бібліотеці. Їх присвятили 125-річчю від дня народження Йосифа Шварца — уродженця цього 
міста, дослідника історії та природи краю. 
 

Тракало, О. Нездійснене бажання Степана Сапеляка [Текст] / О. Тракало // 
Вільне життя. — 2012. — 29 лют. — С. 9. — ( Пам’ять ).  

Директор Заліщицької ЦБС Ольга Тракало розповідає про життя і навчання в Заліщиках 
відомого українського поета, публіциста, правозахисника Степана Сапеляка.  

 

Тракало, О. У вінок пам’яті великого педагога [Текст] / О. Тракало // 
Свобода. — 2012. — 17 лют. — С. 5 : фотогр. — (Наші незабутні).  

«Макар Панасович Чижов — педагог, учений, дослідник природи нашого краю» — 
годину-спогад на таку тему працівники Заліщицької центральної бібліотеки організували у 
місцевій школі О. Маковея, присвятивши її століттю від дня народження вчителя географії та 
її директора в 1946—1961 роках. 

 

Цікаво, повчально і захоплююче працюють у Лановецькій районній 
бібліотеці для дорослих [Текст] / фотогр. П. Стецюка // Свобода. — 2012. — 
14 берез. — С. 5 : фотогр. — (Реалії). 

У Лановецькій книгозбірні провели День спеціаліста, запросивши у гості педагогів і 
студентів перукарської спеціальності місцевого профтехучилища.  
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Музейна справа 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

Брик, А. Втрачені скульптури Пінзеля — на унікальних світлинах 
[Текст] / А. Брик // Свобода. — 2012.— 4 січ. — С. 6: фотогр.— ( Ювілейна 
виставка).  

Упродовж січня у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діятиме 
фотодокументальна виставка, присвячена загадковому скульптору 18 століття — Іоанну 
Георгу Пінзелю. 

 

Воловець, І. Різдво на папері [Текст] / І. Воловець // Вільне життя. — 
2012. — 20 січ. — С. 6 : фотогр. — (Виставки). 

Відвідавши виставку різдвяних листівок у Тернопільському обласному краєзнавчому 
музеї, можна не лише підтримати гарний настрій, а й познайомитись з культурним 
різноманіттям у способі зображення свята.  

 

Гайдукевич, Я. Просвітитель, Людина. Йосифові Сліпому — 120 
[Текст] / Я. Гайдукевич // 20 хвилин. — 2012. — 17 — 18 лют. — С. 10.  

Про життя Йосифа Сліпого та експозицію, що діє в Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї.  

 

Дерех, В. У Тернополі презентували книгу про ірландських повстанців 
[Текст] / В. Дерех // 20 хвилин. — 2012. — 20 — 21 лют. — С. 4 : фотогр.  

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книги про 
визвольні війни ірландців «Нація, яка не капітулює».  

 

Земанський, І. Афганцям присвятили виставку [Текст] / І. Земанський // 
Місто. — 2012. — 15 лют. — С. 3.  

Експозиція, присвячена землякам-учасникам бойових дій в Афганістані, діятиме в 
обласному краєзнавчому музеї. Це — оповідь у фотокартках та документах про трагічні події 
1979—1989 рр.  
 

Левицька, Л. З Тернополя до Лувру [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України . — 2012. — 15 лют. — С. 9 : фотогр.  

Про виставку творів І.- Г. Пінзеля в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, що 
восени буде експонуватися у Парижі, в Луврі.  
 

Ліберний, О. В обласному краєзнавчому музеї діятиме експозиція, 
присвячена землякам-учасникам дій в Афганістані [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2012. — 15 лют. — С. 2.  
 

Ліберний, О. Об’єктив Андрія Зюбровського вчить жити справедливо 
[Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2012. — 16 берез. — С. 5 : фотогр. — 
(Фотовиставка). 

В обласному краєзнавчому музеї відкрита персональна виставка відомого у нашому краї 
фотохудожника, колишнього фотокореспондента газети «Свобода» Андрія Зюбровського. 

 

Ліберний, О. Шевченкіана у філателії [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 
2012. — 16 берез. — С. 2. — (Виставка).  

В обласному краєзнавчому музеї діє філателістична виставка, присвячена 198-й річниці 
від дня народження Тараса Шевченка.  

 

Мала, С. Подвиг солдата не можна забути [Текст] / С. Мала // 20 хвилин. — 
2012. — 17—18 лют. — С. 22 : фотогр.  

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки «Війна 
в Афганістані», що діятиме на постійній основі.  
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Мацко, І. Директор фестивалю «Дивокрай» Ірина Мацко: «Не вірю, що 
книга помре...» [Текст] : [інтерв’ю з тернопільською художницею, 
книговидавцем, бібліотекарем, директором книжкового фестивалю 
«Дивокрай» Іриною Мацко] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 
2012. — 21—27 берез. — С. 6 : фотогр. 

В обласному краєзнавчому музеї відкрита персональна виставка відомого у нашому краї 
фотохудожника, колишнього фотокореспондента газети «Свобода» Андрія Зюбровського. 

 

Мельник, Я. Шевченко — в марках [Текст] / Я. Мельник // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 14 берез. — С. 4 : фотогр.  

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку марок, присвячену 
Великому Кобзарю.  

 

Павловська, І. Дарунок музею [Текст] / І. Павловська // Вільне життя . — 
2012. — 10 лют. — С. 4. — (Коротко).  

Тернопільська митниця передала обласному краєзнавчому музею побутові речі. 
 

Перун, В. Парад виставок [Текст] / В. Перун // Вільне життя. — 2012. — 
23 берез.— С. 8. — (Музей запрошує).  

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилося сім виставок на 
відзначення ювілейних і знаменних дат у березні. 

 

Попович, Ж. Скульптури Іоанна Пінзеля чекають у французькому Луврі 
[Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 18 січ. — С. 15 : фотогр.  

Цього року у французькому Луврі відбудеться виставка кращих робіт І.-Г. Пінзеля. Про 
відомого майстра розповідають Борис Возницький (директор Львівської галереї мистецтв), 
Віра Стецько (мистецтвознавець, працівник Тернопільського обласного художнього музею), 
Василь Бабала (меценат із Бучача) . 

 

Попович, Ж. Юрій Чумак створив галерею історичних постатей [Текст] : 
Художник передав краєзнавчому музею портрети князя Святослава і Яреми 
Вишневецького / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 7 берез. — С. [15] : 
фотогр.  

 

Стасенко, С. Пінзель у Тернополі [Текст] // С. Стасенко // Літературна 
Україна. — 2012. — 16 лют. — С. 16 : фотогр.  

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили незвичайну виставку — на 
ній представлено лише вісім експонатів сакрального мистецтва, але все це — твори самого І.-
Г. Пінзеля.  
 

Чайківська, Я. «Меланхолійна радість» від Андрія Зюбровського 
[Текст] / Я. Чайківська ; фотогр. Г. Мельника // Тернопіль вечірній. — 
2012. — 7 берез. — С. 8 : фотогр.  

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки 
фотохудожника Андрія Зюбровського.  
 

Шот, М. Тернопільського Пінзеля покажуть у Луврі [Текст] : нині 
роботи «українського» Мікеланджело демонструють в обласному центрі / М. 
Шот // Урядовий кур’єр. — 2012. — 1 лют. — С. 18 : фотогр. — (Культура).  

Про життєвий і творчий шлях великого скульптора розповідає науковий співробітник 
обласного краєзнавчого музею, мистецтвознавець Віра Стецько. Насолоджуватися творчістю 
Пінзеля зможуть і французькі шанувальники вже цьогорічного листопада. 

 

Тернопільський історико-меморіальний музей  
політичних в’язнів та репресованих 
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Красуляк, І. У музеї лунає голос Владики [Текст] / І. Красуляк // 
Експрес. — 2012. — 23 лют.—1 берез. — С. 20. — (Тернопільські новини).  

У музеї політв’язнів та репресованих відбулося відкриття виставки до 120-річчя від дня 
народження Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого.  

 

Мала, С. Постать, яка стала прикладом для багатьох поколінь [Текст] / 
С. Мала // 20 хвилин. — 2012. — 20—21 лют. — С. 14 : фотогр.  

Фотографії, документи та заповіт Йосифа Сліпого можна переглянути в 
Тернопільському історико-меморіальному музеї політичних в’язнів та репресованих.  
 

Стукало, Н. Філософія театру Леся Курбаса [Текст] / Н. Стукало // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 7 берез.— С. 4 : фотогр.  

Про експрес-виставку під такою назвою, присвячену 125-й річниці від дня народження 
українського режисера, актора, драматурга, публіциста та перекладача Леся Курбаса, що діє в 
історико-меморіальному музеї політичних в’язнів та репресованих у Тернополі. 
 

Тернопільський обласний художній музей 
Попова, О. Різдво — у листівках [Текст] / О. Попова // Експрес. — 2011. 

— 28 груд. — 4 січ. — Тернопільські новини. — С. 20. 
Різдвяні листівки з різних країн виставили у Тернопільському обласному художньому 

музеї.  
 

Тернополян запрошують на «Зимові зустрічі» [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 1—7 лют. — С. 3 : фотогр.  

У Тернопільському обласному художньому музеї діє традиційна виставка вишиваних 
робіт «Зимові зустрічі». Понад 50 майстринь, учасниць творчого об’єднання «Світ 
рукоділля», уже вдев’яте представили близько 200 робіт — вишиваних сорочок, подушки, 
рушники, ікони, картини із найрізноманітнішими сюжетами. 

 

Борщівський обласний комунальний краєзнавчий музей 
Мадзій, І. Вийшов у світ «Літопис Борщівщини» [Текст] / І. Мадзій // 

Вільне життя. — 2012. — 30 берез. — С. 5. — (Свіжий номер). 
Про видавничу діяльність Борщівського обласного краєзнавчого музею, вихід 

дванадцятого випуску «Літопису Борщівщини» та когорту науковців, які є постійними 
авторами часопису. 

 

Обласний комунальний літературно-меморіальний музей Юліуша 
Словацького, м. Кременець 

Федорців, Н. У Кременці поляки допоможуть з музеєм [Текст] / 
Н. Федорців // Місто. — 2012.— 28 берез. — С. 2.  

Про можливості та обсяги реставрації обласного музею Юліуша Словацького у 
Кременці спільними зусиллями українців і поляків.  

 
 

Обласний комунальний меморіальний музей-садиба Леся Курбаса,  
с. Старий Скалат Підволочиського району 

Ковцун, О. Музей напередодні святкування [Текст] / О. Ковцун // Вільне 
життя. — 2012. — 10 лют. — С. 5. — (Є чим пишатися).  

Про те, як працівники музею-садиби Леся Курбаса готуються відзначити 125-річчя від 
дня народження цієї яскравої особистості — актора, режисера, ініціатора мистецьких 
починань, засновника багатьох театрів.  

 

Ліберний, О. Життя своє сповна віддав театру [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2012. — 29 лют. — С. 2 : фотогр. — (Урочиста академія). 
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Урочиста академія «Лесь Курбас — наша гордість і слава» та відкриття оновленої 
експозиції музею-садиби видатного режисера відбулося в с. Старий Скалат Підволочиського 
району.  

 

Михлик, З. На спомин про митця [Текст] / З. Михлик // Сільські вісті. — 
2012. — 7 берез. — С. 3. — (На зв’язку — Тернопільщина).  

Про те, як в області гідно вшанували 125-річчя від дня народження видатного актора та 
режисера Леся Курбаса, зокрема в обласному комунальному меморіальному музеї-садибі 
митця в Старому Скалаті Підволочиського району та Державному архіві Тернопільської 
області.  

 

Ониськів, М. «Іде Лесь Курбас. А за ним іде нова доба» [Текст] : 
святкування поблизу Святої Гори у Старому Скалаті / М. Ониськів // Вільне 
життя. — 2012. — 29 лют. — С. 7 : фотогр. — (Ювілеї). 

Про відзначення 125-річчя від дня народження Леся Курбаса в обласному 
меморіальному музеї-садибі митця в с. Старий Скалат.  

 

Інші музеї 
Бережанцям нагадали, що вони з міста, а не з села [Текст] // Номер один. — 

2012.— 21 берез. — С. 2 : фотогр.  
У Бережанському краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки «Бережани — рідне 

місто!». 
 

Будар, Т. «Колядниця—2012» у Бережанах або Різдвяні зустрічі 
в Старій ратуші [Текст] / Т. Будар // Свобода.— 2012. — 20 січ. — С. 2 : 
фотогр.  

Літературно-мистецький вечір «Колядниця—2012» із циклу «Різдвяні зустрічі в Старій 
ратуші», що відбувся в Бережанському музеї книги, зібрав численних шанувальників 
новорірно-різдвяних традицій краю, любителів колядок і щедрівок, задушевних українських 
пісень і поезій.  

 

Герасимів, З. У Тернополі відкрили бойківську хатину-музей [Текст] / 
З. Герасимів // Номер один. — 2012. — 18 січ. — С. 2. 

 

Федишен, Б. Десять красунь-фотографів [Текст] / Б. Федишен // Вільне 
життя. — 2012. — 21 берез. — С. 9. — (Експозиції). 

У виставковій залі Кременецького краєзнавчого музею діє цікава експозиція «Світ 
очима жінки». На ній фотоклуб «Позитив» представив роботи десятьох красунь-фотографів, 
котрі вміють бачити й відчувати навколишній світ. 

 

Федишен, Б. Погляд крізь об’єктив Степана Сіятова [Текст] / 
Б. Федишен // Свобода. — 2012. — 20 січ.— С. 8 : фотогр. — (Фотосвіт). 
У Кременецькому краєзнавчому музеї презентували роботи активного члена фотоклубу 
«Позитив» Степана Сіятова. Представлено 103 світлини. 

 

Федишен, Б. Світ очима жінки [Текст] / Б. Федишен // Свобода. — 
2012. — 7 берез. — С. 3 : фотогр. — ( Крізь призму об’єктива ).  

Виставку із такою назвою недавно відкрили у Кременецькому краєзнавчому музеї. Для 
експозиції місцевий фотоклуб «Позитив» представив роботи десятьох представниць 
прекрасної статі.  

 

Хто кого вітав? [Текст] / підгот. О.Чорна // Свобода. — 2012. — 
11 січ. — С. 2. 
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Упродовж січня в Гусятинському районному комунальному краєзнавчому музеї 
діятиме виставка ілюстрованих вітальних поштових листівок на новорічно-різдвяну тематику. 

 

Шот, М. Відчинили бойки хату, матимуть і фестини [Текст] : у 
Тернополі відкрили Музей бойківської культури / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2012. — 26 січ. — С. 17 : фотогр.  
 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний 

театр ім. Т. Г. Шевченка 
Андрушко, С. Під час вистави тернопільський актор Сергій Андрушко 

упав в оркестрову яму [Текст] : [інтерв’ю з актором] / В. Солтис // 20 хвилин. — 
2012. — 20—21 січ. — С. 16 : фотогр.  

Актор розповідає про кожну роль у театрі та кіно.  
 

Бобрик, А. То хто ж краде у нас щастя?.. [Текст] / А. Бобрик // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 28 берез.— 4 квіт. — С. 7 : фотогр. 

Прем’єра драми «Украдене щастя» за п’єсою Івана Франка на сцені Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка стала чудовим 
подарунком поціновувачам театрального мистецтва з нагоди Міжнародного дня театру . 

 

Вергун, К. У пошуках «Украденого щастя» [Текст] / К. Вергун // Вільне 
життя. — 2012. — 30 берез. — С. 8 : фотогр. — (На сцені театру). 

Про роботу над виставою та втілення творчих задумів режисера. 
 

Густенко, О. Через 20 років «Украдене щастя» повернулося до 
Тернополя [Текст] / О. Густенко // Номер один. — 2012. — 28 берез. — С. 3 : 
фотогр. 

Майже через 20 років на сцені Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка знову драма «Украдене щастя» Івана Франка . 

 

Жила В. Роботу актора та режисера не поєднує [Текст] : режисер 
обласного драмтеатру В’ячеслав Жила показує постановки вистав не тільки у 
Тернополі, але й за кордоном. Його спектаклі грають на театральних сценах 
багатьох країн Європи. Зараз режисер працює над постановкою драми 
Антона Чехова «Три сестри» : [інтерв’ю з режисером В’ячеславом Жилою] // 
20 хвилин. — 2012. — 12—13 берез.— С. 9 : фотогр.  

 

Краснобаєв, А. З переломом — у театр [Текст] / А. Краснобаєв // 
20 хвилин. — 2012. — 10 — 11 лют. — С. 5.  

Незважаючи на перелом кістки у тазі, 87-річна тернополянка додивилася виставу 
«Поминальна молитва» до кінця. Вона вражена грою акторів, зокрема В’ячеслава Хім’яка. 

 

Красновська, Л. П’єса про три скалічені долі [Текст] : таке прочитання 
драми Івана Франка «Украдене щастя» додало їй нових барв, кажуть у театрі. 
У п’єсі немає цілком позитивних чи негативних героїв. Є троє нещасливих 
людей / Л. Красновська // RIA плюс. — 2012. — 28 берез. — С. 19 : фотогр.  

Про підготовку прем’єри драми Івана Франка «Украдене щастя» розповідає художній 
керівник Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т.Г. Шевченка Олег Мосійчук.  
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Новак, Н. Театр готується до свята, хоча актори — місяцями без зарплат 
[Текст] / Н. Новак // 20 хвилин. — 2012. — 26—27 берез. — С. 3.  

Про творчий процес колективу Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного тетру ім.. Т.Г. Шевчека, фінансові труднощі та підготовку нової прем’єри.  
 

Олександр Папуша — заслужений артист! [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 28 берез.—4 квіт. — С. 2 : фотогр. 

Коротке повідомлення про присвоєння актору Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г.Шевченка Олександру Папуші почесного звання 
«Заслужений артист України». 

 

Олександр Папуша став заслуженим [Текст] // Тернопіль вечірній.— 
2012. — 28 берез. — С. 2.  

Почесне звання «Заслужений артист України» присвоєно актору Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Олександру 
Папуші.  

 

Папуша, О. Грати роль — це як одягнути на себе шкіру чужої людини 
[Текст] : тернопільський актор Олександр Папуша зіграв на сцені театру 
півсотні ролей. У нього є також досвід роботи у кіно. Чоловік мріє, щоб його 
діти також обрали професію актора : [інтерв’ю з актором Олександром 
Папушею] / розмовляла Л. Заморська // 20 хвилин. — 2012. — 16—17 січ. — 
С. 10 : фотогр.  

 

Попович, Ж. Театральні традиції започатковані Шекспіром [Текст] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 28 берез. — С. 12 : фотогр.  

Напередодні Міжнародного дня театру тернопільські актори розповіли про прикмети, 
комедійні випадки, курйози і забобони артистів.  

 

Садовська, Г. Дивосвіт Наталі Лемішки [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя. — 2012. — 30 берез. — С. 3 : фотогр. — (Ювілеї). 

Про творчий шлях заслуженої артистки України Наталії Лемішки. До 50-річчя від дня 
народження. 

 

Сачко, І. У театрі має пахнути творчістю [Текст] : [розмова з актором 
Терноп. академ. обл. укр. драм. театру ім. Т. Г. Шевченка І. Сачком] // 
20 хвилин. — 2012. — 20—22 лют. — С.10 : фотогр.  

Актор Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Ігор Сачко розповідає про важку роботу акторів та умови, які мають бути 
створені для них.  
 

Томчишин, Ю. Професійне свято відзначили прем’єрами [Текст] : 
театри презентували «Украдене щастя» та «Дуже просту історію» / 
Ю. Томчишин // Місто.— 2012. — 28 берез. — С. 2.  

У Міжнародний день театру кожен театр м. Тернополя потішив публіку прем’єрою.  
 

Чайківська, Я. Тернопільським театралам запропонують нові прем’єри 
[Текст] : ті, що закохалися у професію актора / Я. Чайківська ; фотогр. з 
архіву театру // Тернопіль вечірній. — 2012. — 28 берез. — С. 5 : фотогр.  

Про вибір професії та улюблені ролі розповідають молоді перспективні актори 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка.  
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Чи затвердять депутати облради Мосійчука головним у драмтеатрі? 
[Текст] // Номер один. — 2012. — 22 лют. — С. 4. 

Про майбутні зміни в керівництві Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.  

 

Чорна, Н. Шевченківці знову здивували [Текст] / Н. Чорна // Вільне 
життя. — 2012. — 30 берез. — С. 8. — (Прем’єри). 

Прем’єрою драми Івана Франка «Украдене щастя» актори Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка відзначили 
Міжнародний день театру. 

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Вільчинський, О. Вона обов’язково вистрілить [Текст] / 

О. Вільчинський // 20 хвилин. — 2012.— 14—15 берез. — С. [4] : фотогр.  
Головний режисер Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки, 

заслужений артист України Володимир Лісовий святкує свої 65-річчя. Він поставив понад 
30 вистав і тепер готує ще одну — «Дуже просту історію».  
 

Лісовий, В. Коли театр — це доля [Текст] : головному режисерові 
Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки, 
заслуженому артистові України Володимиру Лісовому — 65 : [інтерв’ю] / 
розмову вів О. Вільчинський // Вільне життя. — 2012. — 16 берез. — С. 5 : 
фотогр. — (Ювілеї). 

 

Мала, С. Покажуть «Дуже просту історію» [Текст] / С. Мала // 
20 хвилин. — 2012. — 26—27 берез. — С. 11 : фотогр.  

У Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки покажуть життєву 
та сентиментальну історію про людські стосунки очима домашніх тварин.  

 

Олекса, В. У театрі ляльок — вистава для дорослих [Текст] / В. Олекса // 
Вільне життя. — 2012. — 23 берез. — С. 1 : фотогр. — (Прем'єра). 

До Міжнародного дня театру колектив Тернопільського академічного обласного театру 
актора і ляльки підготував незвичну прем’єру — виставу для дорослих. Це трагікомедія 
«Дуже проста історія» за п'єсою Марії Ладо. 

 

Томчишин, Ю. За лаштунками лялькового світу [Текст] / Ю. Томчишин // 
Місто. — 2012. — 21 берез. — С. фотогр. 

Головний режисер Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки про 
професію актора, діючий репертуар театру та виготовлення ляльок. 

 

Томчишин, Ю. На лялькову виставу запрошують лише дорослих [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2012 21 берез. — С. 8. 

Про виставу Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки, 
адресовану зрілій публіці. 

 

 
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.  
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Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Жінки — заслужені [Текст] // 20 хвилин. — 2012. — 12— 13 берез. — С. 5.  
Заслуженою артисткою України стала артистка балету АНТ «Надзбручанка» 

Тернопільської обласної філармонії Анжеліка Ковальчук.  
 

Мала, С. Вшанують Миколу Лисенка [Текст] / С. Мала // 20 хвилин. — 
2012. — 2 — 3 берез. — С. 14 : фотогр. 

Більше 100 артистів виступлять на сцені обласної філармонії. Концерт присвятять 70-
річчю від дня народження засновника українського музичного мистецтва Миколи Лисенка. 

 

Мала, С. Кого тільки не побачиш на хуторі біля Диканьки [Текст] / 
С. Мала // 20 хвилин. — 2012. — 6—7 лют. — С.14 : фотогр.  

Про веселе хореографічне дійство за мотивами творів Миколи Гоголя «Вечори на 
хуторі біля Диканьки», що відбудеться в обласній філармонії. 

 

Мала, С. Шедеври вокальної музики — у філармонії [Текст] : для 
тернополян співатимуть народні і заслужені артисти та лауреати 
всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Це — Ігор Гаврилюк, Любов 
Ізотова, Володимир Шагай, Наталія Лемішка та Вадим Дарчук / С. Мала // 
20 хвилин. — 2012. — 26—27 берез. — С. 11 : фотогр.  

 

Перун, В. Насолодитися музикою [Текст] / В. Перун // Вільне життя. — 
2012. — 27січ. — С. 8. — ( Завітайте).  

Повідомлення про концерт фортепіанної музики «Від Шопена до спільної Європи» за 
участю лауреатів міжнародних конкурсів та фестивалів.  

 

Собуцька, В. «Життя виховує — або стаєш бійцем, або 
програєш…Я вдалася в батька!» [Текст] / В. Собуцька // Свобода. — 2012. — 
16 берез. — С. 8 : фотогр. — (Одержима музикою).  

Про неповторний концерт скрипальки світового значення, заслуженої артистки 
України, доньки Івана Марчука Богдани Півненко з камерним оркестром «Київська камерата» 
в обласній філармонії.  

 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
Бойко, Н. Ураган на сцені «Березоля» [Текст] : для тернополян «літав» 

грузинський балет «Сухішвілі» / Н. Бойко // Нова Тернопільська газета. — 
2012. — 7 — 13 берез. — С. 6 : фотогр.  

У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса виступав легендарний грузинський балет 
«Сухішвілі». Горяни презентували тернополянам ураган музики, емоцій, різнобарв’я 
костюмів, а над усім цим — Його Величність Танець.  

 

Ліберний, О. Один народ — одна держава [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2012. — 25 січ. — С. 3. 

У ПК «Березіль» імені Леся Курбаса відбувся святковий концерт майстрів мистецтв 
обласної філармонії, присвячений Дню Соборності та Свободи України.  

 

Лівінський, О. Звитяга героїв Крут завжди в пошані тернополян [Текст] / 
О. Лівінський; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2012. — 1 лют.— 
С. 1. 

У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся вечір світлої пам’яті героїв Крут. 
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Мала, С. Навіть торт спекла для кумирів [Текст] /С. Мала //RIAплюс. — 
2012. — 25 січ. — С. 19 : фотогр.  

Про концерт фіналістів популярного шоу «Х-фактор» у ПК «Березіль» ім. Леся 
Курбаса. 

 

Пшоняк, І. «Я вибираю Березіль» [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 28 берез. — С. 3 : фотогр. 

У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса було урочисто відзначено 125-річчя від дня 
народження Леся Курбаса. «Я вибираю Березіль…» — під такою назвою звітували перед 
жителями та гостями міста творчі колективи Палацу культури. 

 

Садовська, Г. «Сухішвілі»: високий політ маленької Грузії [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя . — 2012. — 16 берез. — С. 3 : фотогр. — (Наші 
гості).  

Про концерт Національного балету Грузії «Сухішвілі» в ПК «Березіль» ім. Леся 
Курбаса.  

 

Умриш, С. Аматорські театри змагаються за приз імені Леся Курбаса 
[Текст] / С. Умриш // Свобода . — 2012. — 16 берез. — С. 8 : фотогр. — 
(Магія сцени).  

Про переможців десятого обласного огляду-конкурсу народних аматорських театрів на 
приз імені Леся Курбаса.  

 

Муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі» 
Гадомська, Л. Володимир Грицай + «Оркестра Волі» = дружна сім’я 

[Текст] / Л. Гадомська ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
28 берез. — С. 8 : фотогр.  

Творчий портрет Володимира Богдановича Грицая — незмінного керівника 
Муніципального духового оркестру «Оркестра волі».  

 

Муніципальний Галицький камерний оркестр 
Левицька, Л. Оркестр виконуватиме колядки на вокзалі [Текст] / 

Л. Левицька // Голос України. — 2012. — 6 січ. — С. 1.  
«Для тих, хто в дорозі» — концерт з такою назвою дасть у Тернополі на залізничному 

вокзалі Муніципальний Галицький камерний оркестр.  
 

Мала, С. Для тих, хто в дорозі, заколядують [Текст] / С. Мала // 
20 хвилин. — 2012.— 6—7 січ. — С. 14.  

Різдвяно-новорічні колядки для пасажирів на Тернопільському залізничному вокзалі 
гратимуть музиканти Муніципального Галицького камерного оркестру. Концерт 
називатиметься «Для тих, хто в дорозі». 

 

Чайківська, Я. Музичні композиції для тих, хто в дорозі [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 18 січ. — С. 7 : фотогр.  

Концерт «Для тих, хто в дорозі» Муніципального Галицького камерного оркестру став 
уже хорошою традицією у нашому місті. Такий захід вдруге відбувся в приміщенні 
залізничного вокзалу Тернополя. 

 

Ювілейний концерт Миколи Шамлі  
Мала, С. Запрошують на ювілейний концерт Миколи Шамлі [Текст] : 

ювілейний концерт з нагоди 70-річчя проведе у Тернополі композитор та 
заслужений діяч мистецтв України Микола Шамлі / С. Мала // 20 хвилин. — 
2012. — 23—24 січ.— С. 14 : фотогр.  
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Мала, С. Миколі Шамлі кричали «Віват!» [Текст] : на ювілейний 
концерт Миколи Шамлі з Еміратів прилетів молодший син Віталій. З рідного 
грецького села Сартани йому передали відеопривітання, а зі сцени та залу 
вітали сотні друзів, учнів та прихильників / С. Мала // RIA плюс. — 2012. — 
1 лют. — С. 19 : фотогр.  

 

Смоляк, О. Микола Шамлі – лицар музичної культури Тернопілля 
[Текст] / О. Смоляк // Свобода. — 2012. — 11 січ. — С. 10 : фотогр. — (До 
70-літнього ювілею).  

Про відомого українського композитора, багатолітнього керівника оркестрових груп 
танцювальних ансамблів, фундатора української естрадної музики, заслуженого діяча 
мистецтв України Миколу Миколайовича Шамлі. 
 

Шамлі, М. Маестро Микола Шамлі: грек за національністю, українець 
за станом душі [Текст] : 15 січня легендарному тернопільському музиканту, 
композитору і педагогу Миколі Шамлі виповнюється 70 років. А 28 січня в 
Палаці «Березіль» відбудеться величний творчий вечір маестро за участю 
його зоряних друзів, колег, учнів – справжнє феєричне свято пісні й танцю, 
якого Тернопіль ще не бачив!!!: [ інтерв’ю] / М. Маслій; фотогр. авт. та з 
архіву авт. // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 11-17 січ. — С. 8: 
фотогр. 

 

Юхно-Лучка, М. Він творить музику, яка примножує добро! [Текст] / М. 
Юхно-Лучка // Нова Тернопльська газета. — 2012. — 1 — 7 лют. — С. 6 : 
фотогр.  

Про заслуженого діяча мистецтв України Миколу Шамлі — родоначальника 
естрадного жанру на Тернопіллі, основоположника фольк-балету в Україні, педагога та 
концетр, присвячений 70-річчю від дня його народження.  

 

Інші концерти 
Бурма, В. Живе пісня — живе народ [Текст] / В. Бурма // Вільне життя . — 

2012. — 14 берез. — С. 9 : фотогр. — (Фоторепортаж).  
Про творчі конкурси-звіти художніх колективів профтехучилищ, коледжів, вишів під 

девізом «Доки живе пісня, доти живе народ». Одним із перших, хто виніс на суд журі та 
гостей свою художню програму, були учні й викладачі Тернопільського центру професійно-
технічної освіти №1.  

 

Чайка, О. Прийшла «Голосіївська весна» у Заліщики [Текст] / О. Чайка // 
Вільне життя. — 2012. — 28 берез. — С. 7 : фотогр. — (Наші таланти). 

Про концертну програму конкурсного творчого звіту «Доки живе пісня, доти живе 
народ» Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. Храпливого, присвяченого 140-річчю від дня 
народження Соломії Крушельницької. 

 

Навчальні заклади 
Тернопільське обласне державне музичне училище  

ім. С. Крушельницької 
Віконська, І. Підкорили столицю [Текст] / І. Віконська // Вільне життя . — 

2012. — 16 берез. — С. 5. — (Пишаймося).  
Про творчий вечір відомого композитора, викладача Тернопільського обласного 

державного музичного училища ім. С. Крушельницької, заслуженого діяча мистецтв України 
Юрія Кіцили «Бо ти блаженна і земна», який тріумфально пройшов у Національній спілці 
письменників України (м. Київ).  
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Віконська, І. Тернополяни підкорили столицю [Текст] / І. Віконська // 
Свобода . — 2012. — 16 берез. — С. 3 : фотогр. — (Приємно повідомити).  

Про особливості творчого вечора відомого композитора, викладача Тернопільського 
обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької, заслуженого діяча 
мистецтв України Юрія Кіцили «Бо ти блаженна і земна», який відбувся у Національній 
спілці письменників України (м. Київ).  

 

Смільська, О. Закохалася у чоловіка через… бандуру [Текст] / 
О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 8 — 14 лют. — С. 10 : 
фотогр.  

Про подружжя Губ’яків з Тернополя. Ірина — викладач класу бандури в 
Тернопільському обласному державному музичному училищі ім. С. Крушельницької. Дмитро 
— викладач класу бандури у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. 
В. Гнатюка та актор Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка.  

 

Степаненко, О. Поезія, повінчана з музикою [Текст] / О. Степаненко // 
Культура і життя.— 2012. — 16 берез. —С. 7 : фотогр. — (Музика). 

5 березня в залі Національної спілки письменників України висока нота духовності 
переможно об’єднала Київ і Тернопіль, відбувся творчий вечір тернопільського композитора 
Юрія Кіцили «Бо ти блаженна і земна...». 
 

Теребовлянське вище училище культури 
Голінатий, П. Віват, «Гармоніє»! [Текст] / П. Голінатий // Свобода. — 

2012. — 7 берез. — С. 6 : фотогр. — (Світлий промінь у вокальній музиці).  
Про чоловічий камерний народний хор «Гармонія» Теребовлянського вищого училища 

культури.  
 

Гончарук, М. Чарівні звуки духової музики [Текст] / М. Гончарук // 
Вільне життя. — 2012. — 16 берез. — С. 2. — (Талановита юнь).  

Про духовий оркестр «Княжі сурми» Теребовлянського вищого училища культури. 
 

Ліберний, О. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття [Текст] / 
О. Ліберний // Свобода.— 2012. — 14 берез. — С. 3 : фотогр. — 
(Шевченкіана).  

Творчий звіт мистецьких колективів Теребовлянського вищого училища культури «Ми 
чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття», головний режисер та сценарист якого, заслужений 
працівник культури України Анатолій Нечай.  

 

Проник, К. Теребовлянський «Любисток» готується до європейського 
турне [Текст] / К. Проник // Місто. — 2012. — 14 берез. — С. 7 : фотогр.  

Творчість заслуженого народного аматорського ансамблю «Любисток» та його участь у 
творчому звіті мистецьких колективів Теребовлянського вищого училища культури.  

 

Чайківська, Я. Йдемо до тебе, до живого! [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 14 берез. — С. 4 : фотогр. 

У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся творчий звіт мистецьких колективів 
Теребовлянського вищого училища культури «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь віки» 

 

Інші навчальні заклади 
Баліцька, М. Хто любить музику, той любить Бога! [Текст] / М. Баліцька // 

20 хвилин. — 2012. — 27 — 28 січ. — С. 10.  
Про концерт новорічно-різдвяної тематики у Тернопільській музичній школі №2.  
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Баліцька, М. Хто любить музику, той любить творця [Текст] / 
М. Баліцька // Вільне життя .— 2012. — 25 січ. — С. 7. — (І я там була).  

У Тернопільській музичній школі №2 відбувся концерт новорічно-різдвяної тематики. 
Учні виконували твори, які прославляли народження Спасителя.  

 

Смільська, О. Дмитро Загородній покинув столицю заради дружини 
[Текст] / О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 21—27 берез. — 
С. 10 : фотогр. 

Про Олесю та Дмитра Загородніх — молоде подружжя викладачів Жуківської музичної 
школи Бережанського району. 

 

Юрса, Г. Закохана в музику [Текст] / Г.Юрса // Вільне життя. — 2012. — 
20 січ. — С. 8 : фотогр. — (Гостя сторінки). 

Про викладача музики, завуча Великобірківської музичної школи Оксану Вергун. 
 

Виставки, пленери 
Виставковий зал обласної організації  
Національної спілки художників України 

Густенко, О. В арт-галерею ло «Сусідів» [ Текст] / О. Густенко // Номер 
один. — 2012. — 8 лют. — С. 15.  

У виставковій залі Тернопільської обласної організації Національної спілки художників 
України відкрилась виставка творів художників дев’яти областей. Тому проект носить просту 
і душевну назву — «Сусіди».  

Огородник, Н. З’ їхалися найкращі митці — сусіди [Текст] // 
Н. Огородник //20 хвилин. — 2012. — 8—9 лют. — С. 4.  

Більше ста художників із дев’яти областей України представили свої роботи на збірній 
виставці «Сусіди». Вона функціонує у картинній галереї обласної організації Національної 
спілки художників України. 
 

Томчишин, Ю. Файне місто очима художників [Текст] / Ю. Томчишин // 
Місто. — 2012. — 8 лют. — С. 2 : фотогр. 

Унікальне видання «Художники про Тернопіль» презентували у картинній галереї 
обласної організації Національної спілки художників України. Книгу видала міська рада в 
рамках програми розвитку туризму нашого краю.  

 

Чайківська, Я. Тернопіль ожив у картинах художників [Текст] / 
Я. Чайківська; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2012. — 8 лют. — 
С. 8 : фотогр.  

У картинній галереї обласної організації Національної спілки письменників України 
відбулася знакова подія для нашого міста: презентація книги-каталога «Художники про 
Тернопіль». До видання увійшло 70 художніх робіт 50 авторів. 

 

Інші виставки 
Брега, В. Так щиро любив Україну [Текст] / В. Брега // Вільне життя . — 

2012. — 16 берез. — С. 5. — (Імпрези).  
У Вишнівецькому палаці відбулося відкриття художньої виставки Андрія 

Бурковського, яку він присвятив пам’яті батька, художника-реставратора Національного 
заповідника «Замки Тернопілля».  

 

Бурма, В. Квиток у молодість [Текст] // В. Бурма // Вільне життя. — 
2012. — 15 лют. — С. 7 : фотогр. — (Фоторепортаж).  

У Кременецькому обласному гуманітарно-педагогічному інституті ім. Т. Г. Шевченка 
відкрито виставку робіт тернопільського фотохудожника В’ячеслава Костюкова. 
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Ліберний, О. Патріарх і князь Української церкви [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2012. — 22 лют. — С. 5 : фотогр. 

У рамках відзначення в області 120-річчя від дня народження Патріарха Йосифа 
Сліпого в Державному архіві Тернопільської області відкрито документальну виставку «Віра 
серця мого». Презентував її директор архіву Юрій Гумен 

Мала, С. Лесь Курбас: «Я вибираю Березіль» [Текст] / С. Мала // 
20 хвилин. — 2012. — 27—28 лют. — С. 11 : фотогр. 

Документи та фотографії українського режисера Леся Курбаса експонуються на 
виставці в Державному архіві Тернопільської області.  
 

Мозгова, О. Ніна Гончарук винайшла власну методику вишивання 
[Текст] // О. Мозгова // Місто. — 2012. — 7 берез. — С. 7 : фотогр.  

Майстриня з Хмельниччини, яка винайшла «тришарову вишивку», презентувала 
персональну, для неї вже сорок першу, виставку в Тернополі. 
 

Виставка українського скульптора XVIII століття  
І.-Г. Пінзеля в Луврі (Париж, Франція) 

Корчук, І. Пінзель таки їде у Францію [Текст] / І. Корчук // Високий 
замок. — 2012. — 15 лют. — С. 2 : фотогр.  

Про виставку українського скульптора XVIII століття І.-Г. Пінзеля в Луврі. З України 
до Франції повезуть 20 творів Пінзеля, серед них будуть і ті, що знаходяться в музеях 
Тернополя.  
 

Михлик, З. «Галицький Мікеланджело» збирається до Парижу [Текст] / 
З. Михлик // Сільські вісті. — 2012. — 9 лют. — С. 3. — (Скарби музеїв 
України). 

У найвідомішому художньому музеї світу — Луврі невдовзі має відкритися виставка 
робіт українського скульптора Іоанна Георга Пінзеля, зібраних із музейних скарбниць 
Галичини, зокрема Тернопільщини.  
 

Представники Лувру побували на Тернопіллі [Текст] : французькі 
спеціалісти оглянули роботи Іоанна Георга Пінзеля, які представлять у 
найвідомішому музеї світу // Свобода. — 2012. — 10 лют. — С. 8 : фотогр. — 
(З місцевих музеїв — у Париж). 

 

Фестивалі, конкурси, масові свята 

Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки» 

 

Гугушвілі, Т. У День матері тернополяни одягнуть вишиванки [Текст] / 
Т. Гугушвілі // День . — 2012. — 14 берез. — С. 2.  

Цьогоріч уже п’ятий Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки» відбудеться в Тернополі 12—13 травня з присвятою Дню матері і пройде 
під гаслом «Шануй традиції — одягай вишиванку».  

 

V Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт 
вишиванки» [Текст] : [оголошення про конкурс, його організаторів, умови та 
переможців] // Шлях перемоги. — 2012. — 28 берез. — С. 8.  
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Зимове фольклорне свято у с. Горошовій Борщівського району 
Захарчук, Д. У Горошовій Маланка — забава до ранку [Текст] / 

Д. Захарчук // Свобода. — 2012. — 18 січ. — С. 12 : фотогр. — (Майже як у 
Ріо!).  

Уже традиційно в ніч з 13 на 14 січня у Горошовій справляють Маланку — 
театралізоване дійство, присвячене зустрічі старого Нового року. 
 

Краснобаєв, А. На свято Маланки приїжджали мати президента та 
африканці-остров’яни [Текст] / А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2012. — 16—
17 січ. — С. 8 : фотогр.  

Десятки міфічних персонажів можна було побачити на Маланки у селі Горошовій, що 
на Борщівщині. 
 

Мадзій, І. Горошова не зраджує традиціям [Текст] / І. Мадзій // Вільне 
життя. — 2012. — 18 січ. — С. 11 : фотогр. — (Ох і Маланка!) 

Про головних персонажів на фольклорно-етнографічному фестивалі «Горошівська 
Маланка» та прадавні традиції святкування. 
 

Осадчук, Л. «Горошівська Маланка» запрошує на Тернопільщину 
[Текст] / Л. Осадчук // День.— 2012. — 12 січ. — С. 2: фотогр.  

У цьогорічній програмі свята, яке розпочнеться увечері 13 січня, виступи церковних 
хорів, культурно-мистецьке дійство за участю гурту «Маланка», парад Різдвяних вертепів, 
конкурс костюмів тощо. 
 

Пасічник, І. У Горошовій цьогоріч «подраконили» [Текст] / І. Пасічник // 
Місто. — 2012. — 18 січ. — С. 4 : фотогр.  

Про свято Маланки у Горошовій Борщівського району, участь в якому бере все село. 
 

Юхно-Лучка, М. Горошівська Маланка’2012: дракони, аборигени, 500 л 
юшки та море позитиву [Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 18—24 січ. — С. 10.  
 

Обласне свято зимового календарно-обрядового фольклору 
«Нова радість стала» 

Протасевич, А. На майдані фотографувались з Чортом та ангелами 
[Текст] / А. Протасевич // 20 хвилин. — 2012. —16—17 січ. — С. 2 : фотогр.  

Про вертепи, театралізовані сценки з Маланкою на обласному святі фольклору «Нова 
радість стала».  

 

Синенька, Б. Нова радість стала [Текст] / Б. Синенька // Свобода ; 
фотогр. І. Пшоняка та О. Лижечка. — 2012. — 18 січ. — С. 5 : фотогр.  

Про хід цьогорічного обласного свята зимового календарно-обрядового фольклору 
«Нова радість стала» на Театральному майдані м. Тернополя. Самобутні традиції 
представляли 19 колективів різних районів області. 

 

Чорна, Н. «Нова радість стала» [Текст] / Н. Чорна // Вільне життя. — 
2012. — 18 січ. — С. 1. — (Тернопілля колядує).  

Колядники та щедрувальники з усієї Тернопільщини з’ їхалися на обласне свято 
зимового календарно-обрядового фольклору «Нова радість стала». 

 

Шот, М. А ви вмієте водити козу? [Текст] : Тернопіль приймав 
колядників і щедрувальників, пригощав кутею / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2012. — 19 січ. — С. 8 : фотогр. — (Феєрія зимових свят). 

За підтримки ОДА проведено обласне свято зимового календарно-обрядового 
фольклору «Нова радість стала». Головною ареною святкових виступів став Театральний 
майдан, де два дні тривала Різдвяна містерія.  
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Обласний фестиваль «Українське Різдво» 
Лінчевська, С. На «Українському Різдві» пригощали кутею [Текст] / 

С. Лінчевська // Вільне життя. — 2012. — 20 січ. — С. 1. — (Відзначили 
кращих). 

Цьогоріч у фестивалі «Українське Різдво» взяли участь 19 колективів із Тернопільської 
області. У рамках святкування відбулося нагородження переможців міських конкурсів 
«Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста».  

 

Районний фестиваль зимового фольклору  
«Зимові гостини у Зборові» 

Зборів кличе на гостину [Текст] // Місто. — 2012. — 11 січ. — С. 2.  
У районному фестивалі зимового фольклору «Зимові гостини у Зборові» візьмуть 

участь чоловічі, жіночі, дитячі фольклорні, драматичні колективи та вертепи.  
 

На зимові гостини до Зборова [Текст] / підгот. О. Чорна // Свобода.— 
2012. — 11 січ. — С. 2.  

Про районний фестиваль зимового фольклору «Зимові гостини у Зборові». 
 

Інші фестивалі, конкурси та масові свята 
Завершальний акорд новорічно-різдвяних свят [Текст] // Тернопіль 

вечірній. — 2011. — 11 січ.— С. 2: фотогр.  
Про цикл новорічно-рідзвяних заходів у Тернополі. 
 

Золотнюк, А. Буде дивокрай [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 
2012. — 2 берез. — С. 8. — (Фестивалі).  

Літературний фестиваль «Дивокрай» відбудеться 21—23 травня в Тернополі.  
 

Мала, С. На різдвяних святкуваннях – виставка шопок і вертеп [Текст] : 
масштабні святкування із вертепом, різдвяною шопкою та колядками 
розпочинає Тернопіль у середині січня. Більшість із них відбудуться на 
Театральному майдані / С. Мала // 20 хвилин. — 2012. — 9—10 січ. — С. 14 : 
фотогр.  

Програма святкувань. 
 

Аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання Тернопільщини 

 

Дитяча хорова школа «Зоринка» 
Брик, А. Різдвяний концерт у виконанні юних ангелят [Текст] / А. Брик // 

Свобода.— 2012. — 4 січ. — С. 12 : фотогр. — (Свято для душі).  
Дитяча хорова школа «Зоринка» подарувала мешканцям міста концерт на сцені 

обласної філармонії.  
 

Земанський, І. «Зоринці» аплодували в храмі [Текст] / І. Земанський // 
Місто. — 2012. — 1 лют. — С. 2 : фотогр.  

Вихованці Тернопільської дитячої хорової школи «Зоринка» виступили на VII 
Всеукраїнському фестивалі різдвяних піснеспівів, що відбувся в Острозі.  

 

Хом’як, Л. Дякую за «Зоринку» [Текст] / Л. Хом’як // Вільне життя. — 
2012. — 8 лют. — С. 7. — (Добре слово).  

Студентка Національного університету «Острозька академія» дякує тернопільчанам за 
дитячу хорову школу «Зоринка», яку мала змогу побачити і почути під час VII 
Всеукраїнського фестивалю колядок та щедрівок в Острозі.  
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Інші аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання  

Вандзеляк, Г. Порадувала студія танцю «Ассоль» [Текст] Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2012. — 25 січ. — С. 5 : фотогр. — (Відлуння свята). 

Про танцювальну студію «Ассоль», що працює у селі Максимівці Збаразького району.  
 

Гронь, Л. Відродися, традиціє! [Текст] / Л. Гронь // Вільне життя. — 
2012. — 22 лют. — С. 6 : фотогр.  

Про аматорський колектив Лосятина Кременецького району та його виступ на 
українських вечорницях у селі. 
 

Золотнюк, А. Заспівали після 15 років мовчання [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя . — 2012. — 16 берез. — С. 6 : фотогр. — (Виступи).  

Про історію хору ім. Івана Кобилянського Тернопільського бавовняного комбінату та 
відновлення його діяльності після п’ятнадцятирічної перерви.  
 

Молодій, В. Тепло мистецьких зустрічей [Текст] / В. Молодій // Вільне 
життя. — 2012. — 3 лют. — С. 8 : фотогр.  

Різдвяними концертами привітав вихованців сиротинців Тернопільщини зразковий 
дитячий ансамбль народної музики «Веселі гудаки» Бучацького районного будинку культури.  
 

«Оберіг» з Гусятинцини став зразковим [Текст] // Місто. — 2012. — 
15 лют. — С. 2. 

Аматорському обрядово-фольклорному колективу «Оберіг» Жабинецького сільського 
будинку культури Гусятинського району присвоєно звання народний «зразковий». 
 

Федишен, Б. Вміють «Кумасі» жартувати і земляків розважати [Текст] / 
Б. Федишен // Вільне життя. — 2012. — 25 січ. — С. 6 : фотогр. — 
(У сільському клубі).  

Разом Галина Степанюк і Марія Борак з Двірця на Кременеччині — це гурт «Кумасі». 
Усі номери виконують з великою майстерністю, розкриваючи при цьому в усій красі талант і 
душу. 

 

Тернопільський обласний методичний центр народної творчості 
Умриш, С. Звучало слово Кобзаря [Текст] / С. Умриш // Свобода . — 

2012. — 23 берез. — С. 8. — (Конкурси)  

Провідний методист театрального жанру Тернопільського обласного методичного 
центру народної творчості про обласний відбірковий тур Всеукраїнського конкурсу читців 
імені Тараса Шевченка. 

Клубна справа 
Бурма, В. У Чорткові березень розпочався вернісажем [Текст] / В. Бурма // 

Вільне життя . — 2012. — 27 берез. — С. 9 : фотогр. — (Фоторепортаж). 
Про «Березневий вернісаж» чортківських фотомайстрів у районному будинку культури. 
 

Воловець, І. Його слово не вмре, не загине [Текст] / І. Воловець // Вільне 
життя . — 2012. — 16 берез. — С. 5. — (Свято для душі).  

Про святковий концерт, приурочений шевченківським дням, у клубі с. Лучки 
Тернопільського району.  

 

Гадомська, Л. У Кутківцях вшанували Йосифа Сліпого [Текст] / 
Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 22 лют. — С. 5 : фотогр. 

У Кутківецькому будинку культури вшанували пам’ять Патріарха УГКЦ, уродженця 
Тернопілля Йосифа Сліпого.  
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Дірявко, Н. Святкували — розколядували [Текст] / Н. Дірявко // Вільне 
житя. — 2012. — 1 лют. — С. 5. —(Коротко).  

У будинку культури Скали-Подільської відбувся районний огляд-конкурс зимового 
фольклору. Вертепи, Маланка, колядки жителів селища і навколишніх сіл подарували радісні 
емоції всім присутнім на святі.  

 

Збаражу виділять мільйон на культуру [Текст] // 20 хвилин. — 2012. — 
22 —23 лют. — С. 2.  

Гроші обіцяють виділити на реконструкцію Збаразького районного будинку культури.  
 

Мільйон на культуру [Текст] // Свобода. — 2012. — 17 лют. — С. 2.  
Мільйон гривень обіцяють виділити на реконструкцію Збаразького районного будинку 

культури. Таку обнадійливу новину від посадовців управління капітального будівництва ОДА 
озвучив начальник відділу культури і туризму Збаразької РДА Олег Гафткович.  

 

Федишен, Б. Кременецькі таланти [Текст] / Б. Федишен // Сільські вісті. — 
2012. — 9 лют. — С. 2. — (Добра вість). 

Про відзначення 50-річного ювілею Кременецьким районним будинком культури. 
 

Циган, Г. «Ми чуємо тебе, Кобзарю» [Текст] / Г. Циган // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 22 берез. — С. З : фотогр. 

У святкові березневі дні в міському Будинку культури мікрорайону «Пронятин» 
відбувся звіт колективів художньої самодіяльної присвячений 198-й річниці від дня 
народження Т.Г. Шевченка «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття». 

 

Юрса, Г. Гідно вшанували [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя. — 2012. — 
24 лют. — С. 1. — (У сільському клубі) 

Про відзначення 120-річчя від дня народження Патріарха УГКЦ, уродженця Тернопілля 
Йосифа Сліпого в Серединківському сільському будинку культури Тернопільського району.  

 

Юрса, Г. «Мати-наймичка» у Великих Гаях [Текст] / Г. Юрса // Вільне 
життя. — 2012. — 30 берез. — С. 6 : фотогр. — (Шевченкове слово)  

Про постановку вистави Івана Тогобочного «Мати-наймичка» за мотивами поеми 
Т. Г. Шевченка у Великогаївському народному домі.  
 

 

Український народний дім «Перемога» 
Євгеньєва, М. Дзвенить Україна в устах бандуристок [Текст] / 

М. Євгеньєва; фотогр. М Василечка // Вільне життя. — 2012. — 3 лют. — 
С. 1 : фотогр. — (Наші традиції).  

Концертна програма «З Різдвом Христовим, Україно» прозвучала минулої неділі в 
Українському домі «Перемога». Представило її тріо бандуристок «Червона калина» 
Львівського обласного відділення Національної спілки кобзарів України. 

 

Краснобаєв, А. Атрибути шаманів із колекції тернополянина — у Центрі 
[Текст] / А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2012. — 29 лют.—1 берез. — С. 4. 

Виставку колекції індійської культури тернополянина Олега Соколовського відкрили 
24 лютого в Українському домі «Перемога».  

 

Мала, С. У «Перемозі» — картини, намальовані нитками [Текст] / 
С. Мала // 20 хвилин. — 2012. — 5—6 берез. — С. 11 : фотогр.  

Про персональну виставку вишитих картин хмельницької майстрині Ніни Гончарук в 
Українському домі «Перемога».  

 

Перун, В. Тернопільський фотосічень [Текст] / В. Перун // Вільне 
життя.— 2012. — 11 січ. — С. 1: фотогр. – (Завітайте).  
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Про дві поважні події в Українському домі. Перша – тут відкривається щорічна звітна 
виставка робіт фотомитців Тернопільщини, друга — відомий фотожурналіст Василь Бурма 
презентуватиме свою нову книгу «Привиди старих замків». 

 

Пшоняк, І. Тернополянам подарували музику [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 28 берез. — С. 3 : фотогр.  

В Українському домі «Перемога» звучали твори італійського композитора XVIII 
століття Антоніо Вівальді з циклу «Музика, що лине крізь століття». Цю радість подарував 
тернополянам Муніципальний Галицький камерний оркестр під керівництвом заслуженого 
артиста України Василя Феленчака. 

 

Чайківська, Я. На «Прем’єр-фест» було подано понад 60 пісень [Текст] / 
Я. Чайківська ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2012. — 18 січ. — 
С. 7 : фотогр. — (Диво з бісеру).  

Наприкінці грудня в Українському домі «Перемога» вперше в Тернополі відбувся 
фестиваль-конкурс нових пісень «Прем’р-фест—2011». 

 

Чайківська, Я. Вишивання як засіб лікування [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 7 берез.— С. 8 : фотогр.  

Картини, виконані у техніці тришарового вишивання в Українському домі «Перемога», 
запропонувала тернополянам майстриня із Хмельницького Ніна Гончарук.  

 

Чайківська, Я. Окрилені любов’ю до пісні [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 14 берез. — С. 4 : фотогр.  

В Українському домі «Перемога» відбувся концерт народного хору ім. Івана 
Кобилянського з нагоди 198-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка.  

 

Персоналії 
Бакан, А. За брендовий рояль «Стенвей» дають, як за новий джип 

[Текст] : у тернополянина Андрія Бакана — рідкісна професія. Він — майстер 
з настроювання піаніно та роялей. Чоловік навчає дітей у музичній школі. 
А ще цікавиться історією України : [інтерв’ю з майстром із настроювання 
піаніно А. Баканом ] / розмовляла А. Протасевич // 20 хвилин. — 2012. — 17—
18 лют. — С. 16 : фотогр.  

 

Боднар, Г. Дороги життя, дороги творчості [Текст] / Г. Боднар // Вільне 
життя. — 2012. — 30 берез. — С. 3 : фотогр. — (Ювілеї). 

Про багатогранність форм творчості нашого земляка, художника Станіслава 
Ковальчука. До 70-річчя від дня народження. 

 

Брик, А. В одній іконі — тисячі намистинок [Текстї] /А. Брик // 
Свобода. — 2012. — 27 січ. — С. 8 : фотогр. — (Диво з бісеру).  

Про роботи майстра художнього бісероплетіння Ольги Карплюк. 
 

Гаврилюк, В. …І заспівала перша скрипка [Текст] : шумчанин Олександр 
Гаврилюк цілий рік присвятив виготовленню філігранного музичного 
інструмента / В. Гаврилюк // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 4—
10 січ. — С. 3 : фотогр.  

Про талановитого організатора багатьох вокальних колективів, самобутнього 
композитора, автора пісень, вмілого баяніста та ще творця скрипки.  

 

Гадомська, Л. Василь Починок: «Прожив у танці все життя»[Текст] / 
Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 14 берез. — С. 5—6 : 
фотогр. — (Особистості).  

Творчий портрет заслуженого працівника культури України, керівника театру 
фольклорного танцю «Неопалима купина» Василя Починка.  
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Новосядлий, Б. Художник світла від Бога [Текст] / Б. Новосядлий // 
Свобода. — 2012. — 7 берез. — С. 12 : фотогр. — (Самобутні майстри із 
сузір’я «Ватри»).  

Про архітектора, художника і дизайнера світлових композицій Івана Григоровича, 
якому недавнім Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений 
архітектор України».  

 

Островський, Р. Роман Островський: «Усі, кого я першим сфотограував 
«на публіку», стали заслуженими артистами України» [Текст] : [інтерв’ю з 
фотомитцем, керівником державної радіокомпанії у Чорткові Романом 
Островським] // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 1—7 лют. — С. 6 : 
фотогр. 

 

Пекун, О. Оксана Пекун: «Якби не стала співачкою, була б продавцем 
морозива» [Текст] : [інтерв’ю з народною артисткою України Оксаною 
Пекун] / розмовляла Л. Пуляєва // Високий замок. — 2012. — 11 січ. — С. 10 : 
фотогр. — (Гість).  

Наша землячка, народна артистка України про стан пісенної культури, свою творчість, 
успіхи, друзів та власні уподобання.  
 

Сімащук, В. Художниця Валентина Сімащук: «Творчість приємніше 
дарувати, аніж продавати…» [Текст] : [інтерв’ю з почаївською художницею 
Валентиною Сімащук] / Р. Квач // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 7—
13 берез. — С. 6 : фотогр. 
 

Чердинцева, А. Душевна розмова з Іваном Марчуком [Текст] / 
А. Чердинцева ; фотогр. авт. // Культура і життя. — 2012. — 3 лют. — С. 9 : 
фотогр. — (Образотворче мистецтво).  

Іван Марчук розповідає про свою творчість, стиль та манеру виконання робіт. 
Згадується перший музей художника, створений у рідному селі Москалівка ще у 2010 році.  
 

Інше 
Вановська, Н. У «Голосі країни» вже є тернополянка [Текст] : нашу 

землячку Уляну Воробей у популярному проекті тренуватиме співачка 
Валерія / Н. Вановська // Вільне життя. — 2012. — 25 січ. — С. 9 : фотогр. — 
(Знай наших!). 

 

Земанський, І. Колядували на Донеччині [Текст] / І. Земанський // Місто. 
— 2012. — 25 січ. — С. 2. 

Учасники Тернопільського обласного осередку «Молода Просвіта» побували на 
Донеччині у рамках щорічної акції «Ми ідемо з колядою».  

 

Лінчевська, С. День Зими — на повітряних кулях і з глінтвейном [Текст] / 
С. Лінчевська // Вільне життя .— 2012. — 10 лют. — С. 1 : фотогр. — 
(Святкування).  

Начальник управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради Олександр 
Смик про відзначення Дня Зими у Тернополі.  

 

Лінчевська, С. Найстарший пам’ятник Кобзареві перетнув столітній 
рубіж [Текст] / С. Лінчевська ; фотогр. І. Корчака // Вільне життя.— 2012. — 
7 берез. — С. 9 : фотогр. — (Цікаво знати).  

Про пам’ятники Тарасові Шевченку на Тернопільщині.  
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Мадзій, І. В Усті теж маланкували [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя. — 
2012. —25 січ. — С. 2 : фотогр. — (Чиє свято краще?).  

Про традицію святкування Маланки у селі Усті, що на Борщівщині.  
 

Мала, С. На святі зими у Тернополі — ковзанки та глінтвейн [Текст] : 
безліч розваг на будь-який смак забезпечать організатори на Святі зими. 
Будуть і ковзанки, і санні та лижні траси, і кінні маршрути, і дитячі 
атракціони, і повітряні кулі та феєрверк / С. Мала // 20 хвилин. — 2012. — 
10—11 лют. — С. 22 : фотогр.  

 

Маланка вдалася на славу [Текст] // Вільне життя. — 2012. — 1 лют. — 
С. 5 :фотогр. — (Відгомін свята).  

Жителі села Михайлівки Борщівського району розповідають про те, як вони не 
зраджують традицій та кожного року відзначають Різдво Христове.  

 

Мар’янів, Н. Третя спроба має бути успішною [Текст] : Едуард 
Романюта — у фіналі нацвідбору на Євробачення / Н. Мар’янів // Місто. — 
2012. — 1 лют. — С. 4 : фотогр.  

Про 18-річного тернопільського співака, який уже втретє змагається за право 
представляти Україну на Євробаченні 2012 року.  

 

Огородник, Н. Тернопіль очима художників [Текст] / Н. Огородник // 
20 хвилин. — 2012. — 8 — 9 лют. — С. 4.  

Про унікальне видання «Художники про Тернопіль». Більше 50-ти художників 
розповідають про наше місто через свої картини.  
 

Попович, Ж. Тернопіль очима художників [Текст] / Ж. Попович // 
Номер один. — 2012. — 8 лют. — С. 15 : фотогр.  

Вперше за 20 років Незалежності України та й взагалі в історії Тернополя з ініціативи 
краєзнавця Михайла Окаринського видано альбом «Художники про Тернопіль». До видання 
увійшло понад 70 творчих робіт художників, котрі живуть і творять у нашому місті.  
 

Романчик, М. Вишиванка для Віталія Кличка [Текст] / М. Романчик // 
Свобода. — 2012. — 18 січ. — С. 3 : фотогр. — (Хай душу гріє).  

Про мистецький дарунок, який підготувала народна майстриня з Ланівців Світлана 
Новосад для Віталія Кличка. 
 

Хміляр, Л «Вечорниці на Гончарівці» [Текст] : так називалася вистава, 
яку зіграли студенти ТДМУ імені І. Горбачевського, відтворивши на сцені 
українську світлицю / Л. Хміляр // Свобода. — 2012. — 3 лют. — С. 1 : 
фотогр. — ( Студентські забави).  
 

Чайка, В. Живуть у Збаражі герої [Текст] / В. Чайка // Вільне життя. — 
2012. — 7 берез. — С. 6 : фотогр. — (Музейні скарби).  

Національний заповідник «Замки Тернопілля» має в своєму розпорядженні понад 50 
дерев’яних скульптур заслуженого майстра народної творчості України Володимира 
Лупійчука (1929 — 2006). Значну частину становлять скульптури, створені за мотивами 
Шевченкових віршів і поем. 
 

Чайківська, Я. СМС-романом зацікавилося видавництво [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 1 лют. — С.8 : фотогр.  

Перший український СМС-роман у нашому місті презентували кординатор проекту 
Галина Вдовиченко та його учасниця Ірина Мацко.  
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Шот, М. Царі — тернопільчани показали таланти [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2012. — 19 січ. — С. 24.  

За ініціативи управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради в обласному 
центрі вперше провели святкову імпрезу вшанування Василів, які відомі в місті своєю 
діяльністю та творчістю. 
 

До 125-річчя від дня народження Леся Курбаса 
Леcю Курбасу присвячується [Текст] // Свобода. — 2012. — 27 січ. — С. 2.  
Перелік заходів, які відбудуться на Підволочищині на відзначення 125-річчя від дня 

народження Леся Курбаса.  
 

Мозгова, О. Леся Курбаса вшанують у різних куточках краю [Текст] / 
О. Мозгова // Місто. — 2012. — 29 лют. — С. 2 : фотогр.  

На Тернопілллі розпочали святкування 125-річчя від дня народження українського 
режисера, актора і драматурга Леся Курбаса.  

 
 

До 140-річчя від дня народження Соломії Крушельницької 
На Тернопольщине 2012-й год объявили Годом Соломии 

Крушельницкой [Текст] / сообщила Л. Осадчук // День. — 2011. — 27 дек. — 
С. 2 : фотогр.  
 

Осадчук, Л. Тернопільщина відзначатиме 140-річчя Соломії Крушель-
ницької [Текст] / Л. Осадчук // День. — 2012. — 9 лют.— С.2 : фотогр.  

Згідно з розпорядженням голови Тернопільської ОДА, в рамках ювілею відбудуться 
заходи в освітніх та культурних закладах краю, а також конкурси серед хорових колективів і 
солістів.  

 

Час дізнатися більш про Крушельницьку [Текст] // Місто. — 2012. — 
8 лют . — С. 8.  

Про те, як Тернопілля вшановуватиме нашу землячку найвидатнішу оперну співачку світу.  
 

Школа писанкарства «Намалюю писаночку» 

Голояд, І. Секрети древнього мистецтва відкриває для усіх бажаючих 
школа писанкарства [Текст] / І. Голояд // Нова Тернопільська газета. — 2012. 
— 28 берез.—4 квіт. — С. 6 : фотогр. 

У Тернополі відкрилася традиційна школа писанкарства, метою якої є популяризація 
українського народного мистецтва. 
 

Осадчук, Л. На Тернопільщині молоді просвітяни навчатимуть 
писанкарству [Текст] / Л. Осадчук // День. — 2012. — 22 берез. — С. 6 : 
фотогр. 

Уже вчетверте молоді просвітяни відкриють на Тернопільщині школу писанкарства 
«Намалюю писаночку». 

 

Шаплай, М. Школа писанкарства знову відчиняє двері [Текст] / 
М. Шаплай // Місто. — 2012. — 21 берез. — С. 2 : фотогр. 

 
Шозда, О. З 22 березня по 8 квітня знову відчиняться двері школи 

писанкарства «Намалюю писаночку!» при «Молодій Просвіті» [Текст] / 
О. Шозда // Свобода. — 2012. — 21 берез. — С. 8 : фотогр. — 
(Передвеликодні мотиви). 

Протягом п'ятиденного курсу відвідувачі школи навчаться техніці розпису писанок, 
дізнаються про українські традиції святкування Великодня. 
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