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Загальні питання культури 
Відзначено переможців обласних премій у галузі культури [за 

підсумками 2011 року] [Текст] // Свобода. — 2012. — 4 трав.— С. 3. — 
(Вітаємо).  

Подано перелік переможців конкурсу в дев’яти номінаціях. 
 

Роздали «культурні» премії [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2012. — 23—29 трав.— С. 6 : фотогр.   

Про обласні премії переможцям у різних номінаціях в галузі культури за 2011 рік. 
 

*** 
Ліберний, О. Нові лауреати премії імені Братів Лепких [Текст] / 

О. Ліберний // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 2. —  С. 4 : фотогр. — 
(Урочини).  

Про творчість нових лауреатів та церемонію вручення премії. 
*** 

Кравчук, В. З роси й води, побратиме! [Текст] / В. Кравчук // 
Свобода. — 2012. — 23 трав. — С. 5 : фотогр. — (Імена і дата). 

Про начальника відділу культури Збаразької РДА Олега Володимировича 
Гафтковича. До 50-річчя від дня народження.  

 

Бібліотечна справа 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Датівник — 2012 [Текст] // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 2. — 
С. 150 : фотогр. — (Поличка бібліофіла). 

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

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2011 р. ; січень — лютий 2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний  [та ін.] // 
Літературний Тернопіль. — 2012. — № 2. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [25 січня 2012 
року Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека зібрала 
шанувальників таланту народного артиста України  Ярослава Лемішки на 
презентацію книги про нього «Піснею покликаний»] ; [2 лютого працівники 
відділу краєзнавчої літератури та бібліографії запросили шанувальників 
журналу «Літературний Тернопіль» із нагоди виходу його 50-го числа] ; 
[16 лютого з нагоди 120-річчя від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого 
відбулися громадські читання].  
 

Захарчук, Д. Віце-консул Посольства США в Україні розповів про 
«Зелену карту» [Текст] / Д. Захарчук ; фотогр. автора // Свобода. — 2012. — 
18 квіт. — С. 4 : фотогр. — (Актуально). 

У Тернопільській ОУНБ відбулась зустріч з віце-консулом Посольства США 
в Україні Вільямом Хамнікі, який розповів про особливості еміграційної лотереї «Грін-
кард», програми навчання та обміну студентами.  
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Золотнюк, А. Битви навколо історії [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2012. — 27 квіт.— С. 6 : фотогр. — (Репрезентації).  

Про презентацію посібника «Історія України» завідувача кафедри  гуманітарних 
дисциплін Львівського державного університету фізичної культури Олега Полянського 
в Тернопільській ОУНБ. 
 

Золотнюк, А. Книга кохання [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 
2012. — 27 квіт.— С. 8. — (Коротко).  

Поетичну збірку, до якої ввійшли твори 77 сучасних поетів з Тернопільщини, 
репрезентували в Тернопільській ОУНБ. 

 

Коляда, А. 77 поетів про любов… [Текст] / А. Коляда // Свобода. — 
2012. — 11 трав. — С. 8 : фотогр. — (Доторкнутися словом). 

У Тернопільській ОУНБ презентували книгу «Цілунок троянди». У неї увійшли 
вірші про кохання 77 місцевих авторів. 
 

Кондра, С. «Душі в екзилі», або Невигадана історія про заробітчанство 
[Текст]  / С. Кондра // Свобода. — 2012. — 15 черв.— С. 8. — (Варто 
прочитати).  

У Тернопільській ОУНБ відбулась творча зустріч із подружжям письменників 
зі Зборова Лесею та Леонідом Біликами, під час якої презентували роман «Душі в екзилі». 
 

Левіт, О. Вісті коротко [Текст] / О. Левіт // Тернопіль вечірній. — 
2012. — 11 квіт. — С. 3. — Зі змісту: [12 квітня Тернопіль відвідає Консул 
Сполучених Штатів Америки. Зустріч з ним відбудеться в Тернопільській 
обласній універсальній науковій бібліотеці].  

 

Мала, С. Фільми англійською покажуть без перекладу [Текст] / С. Мала // 
20 хвилин. — 2012. — 2 квіт. — С. 6 : фотогр.  

Удосконалити свої знання з англійської мови та покращити їх сприйняття допоможе 
перегляд англомовних фільмів у Тернопільській ОУНБ.   

 

Осуховська, С. Подарунок Маестро [Текст] / С. Осуховська // Вільне 
життя. — 2012. — 13 квіт. — С. 3. — (Коротко).  

Директор обласної філармонії, народний артист України Ярослав Лемішка 
подарував Тернопільській ОУНБ та бібліотекам області книгу «Покликаний піснею», що 
вийшла з нагоди його ювілею.  

 

У колекції — понад двісті екслібрисів [Текст] // Вільне життя. — 
2012. — 6 квіт. — С. 3.  

У читальному залі Тернопільської ОУНБ діє виставка книжкових знаків 
заслуженого художника України Ярослава Омеляна.  

 

Юрчик, С. Сучасна книгозбірня: якою їй бути? [Текст]  / С. Юрчик // 
Вільне життя. — 2012. — 15 черв. —  С. 6. — (Бібліотечні новини).   

Науково-методичний відділ Тернопільської ОУНБ провів виїзну обласну школу 
методиста на базі Чортківської центральної бібліотеки.  

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Гривас, С. Діти зробили власноруч 18 книг про міста [Текст] / С. Гривас // 

20 хвилин. — 2012. — 21—22 трав. — С. 6. 
Про проведення спільного проекту Гете-Інституту та Тернопільської обласної 

бібліотеки для молоді «Я створюю книгу. Відомі міста Німеччини».  
 



 4 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2011 р. ; січень — лютий 2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний  [та ін.] // 
Літературний Тернопіль. — 2012. — № 2. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [8 грудня 2011 
року в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулася презентація 
документальної повісті Богдана Мельничука «Соломія Крушельницька» ] ; 
[13 грудня репрезентовано книгу поезій і статей Богдана Берези 
з Підволочиська «Маєстат слова»] ; [15 грудня відбулася репрезентація книги 
Миколи Проціва «Маркіян»] ; [20 лютого 2012 року репрезентовано проект 
«Творчість молодих в он-лайн: літературний відеоподкаст «Провесінь 
Тернопілля», який відбувся в рамках ініціативи «Лідер бібліотечної справи» 
програми «Бібліоміст»].  

 

Зарічна Н. Бібліотека підтримує молодих літераторів [Текст] : 
[у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбудеться літературна 
імпреза «Твої таланти, Тернопілля!» та презентація компакт-диску із серією 
відеоподкастів «Провесінь Тернопілля»] // Місто. – 2012. – 30 трав. – С. 7. 

 

Краснобаєв, А. Читальний зал відкрили на вулиці [Текст] / 
А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2012. — 25—26 черв. —  С. 2.  

Читати влітку книжки надворі пропонують у Тернопільській обласній бібліотеці для 
молоді.  

 

Молоді — про спорт і здоровий спосіб життя [Текст] // Місто. — 
2012. — 11 квіт. — С. 7.  

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбудеться молодіжна 
конференція «Спорт і здоровий спосіб життя молоді: погляди, думки, висновки», 
присвячена Року спорту та здорового способу життя в Україні.  

 

Олійник Л. Людина, буття і мистецтво [Текст] : [у картинній галереї 
обласної бібліотеки для молоді діє виставка «Людина, буття і мистецтво»] // 
Свобода. — 2012. — 25 трав. — С. 8.  

 

Що останнім часом схвилювало вас найбільше? [Текст] // RIA плюс. — 
2012. — 16 трав. — С. 2 : фотогр. — (Експерти про найактуальніше). 

Директора Тернопільської обласної бібліотеки для молоді найбільше хвилює те, що 
в Україні важко придбати тифлотехніку для незрячих людей. 

 

Юрса Г. А музика звучить… [Текст] : [про вечори класичної музики 
в обласній бібліотеці для молоді] // Вільне життя. — 2012. – 25 трав. — С. 6.  

 

Юрса, Г. На полотні — людина  [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя. — 
2012. — 27 квіт. —  С. 8 : фотогр. — (Розгорнуто виставку).  

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді розгорнуто виставку  художніх 
полотен «Людина, буття і мистецтво». 

 
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Ігнатюк, Л. «Театр — моя стихія» [Текст] : [в обласній бібліотеці для 

дітей відбулась зустріч з актором драматичного театру О. Папушею] / 
Л. Ігнатюк // Вільне життя. — 2012. — 30 берез. — С. 6. 
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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 берез. — С. 5. 

 

Інші бібліотеки області 
Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
Брик, А. Мотанка несе у собі тепло людських рук, любов і турботу… 

[Текст] / А. Брик // Свобода. — 2012. — 18 трав.— С. 8 : фотогр. — (Наша 
лялька).  

Про тернополянку Оксану Мартинюк, яка виготовляє народні ляльки-мотанки та 
проводить майстер-класи у Тернопільській бібліотеці № 3 для дітей. 

 

Гром’як, Л. Тернопільські школярі читали поезію Кобзаря [Текст:] / 
Л. Гром’як // Свобода. — 2012. — 16 берез. — С. 3. 

Про літературні читання «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» у Тернопільській 
бібліотеці № 3 для дітей. 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2011 р. ; січень — лютий 2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний  [та ін.] // 
Літературний Тернопіль. — 2012. — № 2. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [26 січня 2012 
року в центральній дитячій бібліотеці м. Тернополя відбулося свято 
українського романсу].  
 

Дерех, В. Тернопільська книжка — найбільша [Текст] / В. Дерех // 
20 хвилин. — 2012. — 27—28 черв.— С. 3 : фотогр.  

Про рукотворну книгу, створену працівниками Тернопільської центральної міської 
бібліотеки та дітьми з різних шкіл Тернополя.  
 

Дерех, В. «Тернопільську бібліомишку» читають і у Штатах [Текст] / 
В. Дерех // 20 хвилин. — 2012. — 11—12 трав.— С. 8.  

Більш як 25 тисяч переглядів набрав блог Тернопільської міської бібліотеки № 2 для 
дорослих «Тернопільська БібліоМишка». 

 

Золотнюк, А. Розкодувати не вдасться, а ось насолодитися… [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя. — 2012. — 11 трав. — С. 5. — (Джерела 
духовності). 

У Тернопільській міській  бібліотеці № 2 для дітей відбувся  круглий стіл на тему 
«Вишиванка — код України». Там же представили зразки автентичної вишивки.  
 

Колос, С. Молодь дізнавалася у письменників секрети творчості 
[Текст] / С. Колос // Свобода. — 2012. — 18 трав. — С. 8. — (Майстри 
слова). 

У Тернопільській бібліотеці № 4 для дорослих відбулися творчі зустрічі з автором 
жіночих романів Оксаною Скрипкою і тернопільським поетом Олегом Германом. 

 

Колос, М. «Поезія може стати відповіддю на найглибші духовні 
питання» [Текст]  / М. Колос // Свобода. — 2012. — 6 квіт. — С. 8 : 
фотогр. — (Вічні цінності).   

Про творчий захід у Тернопільській бібліотеці № 4 для дорослих, присвячений 
Всесвітньому дню поезії.  
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Левицька, Л. Книга-велет з «Дивокраю» [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2012. — 23 трав. — С. 8. 

Парадом казкових героїв відкрився у Тернополі ІІ літературний фестиваль для дітей 
«Дивокрай». У програмі — зустрічі з дитячими письменниками, вистави за участю 
літературних героїв та презентація книги-велета «Казки Дивокраю» в ЦДБ. 
 

Лінчевська, С. Увіковічнять книгу [Текст] / С. Лінчевська // Вільне 
життя. — 2012. — 25 трав.— С. 3. — (Коротко).   

Скульптурний об’єкт сакрального мистецтва планує встановити міська влада 
Тернополя  у дворі бібліотеки № 2 для дітей.  

 
 

«Центр» — на Франка [Текст] // 20 хвилин. — 2012. — 18—19 трав. — 
С. [5]. 

Символічний знак «Тернопілля — духовний центр українства» у вигляді книги, над 
якою стоятиме постать матері з дитиною, встановлять у дворі Тернопільської міської 
бібліотеки № 2 для дітей, що на вул. Франка. 

 

Чайківська, Я. Вишиванка — код України [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 9 трав. — С. 5 : фотогр. — (Мистецтво). 

У Тернопільській міській бібліотеці № 2 для дітей відбувся «круглий стіл» на тему 
«Вишиванка — код України», який організували редактори журналів «Вишиванка» та 
«Українська вишивка» від видавничо-інформаційного дому «Діана плюс». 

 

Чайківська, Я. Вшанували поетичне слово [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 4 квіт. — с. 5. 

Працівники бібліотеки № 8 для дорослих приєдналися до святкування Всесвітнього 
дня поезії, організувавши літературну зустріч із літераторкою, художницею, авторкою та 
виконавицею пісень Богданою Дурдою. 

 

Чайківська, Я. У Тернополі буде карнавал казкових героїв [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 20 черв. — С. 3 : фотогр.  

Директор Тернопільської міської ЦБС Ніна Денисюк та завідувачка бібліотеки № 2 
для дітей Галина Компанієць відвідали болгарський національний фестиваль дитячої 
книги, який відбувся в місті-побратимі Тернополя — Слівені. Запозичений досвід 
планують втілити у Тернополі. 

 

Чайківська, Я. У Тернополі створили книгу-рекордсмен [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 23 трав. — С. 1 : фотогр. 
Родзинкою дитячого книжкового фестивалю «Дивокрай» стала презентація книги-велетня 
«Казки Дивокраю», яка відбулася в центральній бібліотеці для дітей Тернопільської 
міської ЦБС. 

 

Щвець, Н. У Тернополі створили рукописну книгу-велетень [Текст] / 
Н. Швець // Свобода. — 2012. — 1 черв.— С. 8 : фотогр. — (Свято для дітей).   

Про другий літературний фестиваль для дітей «Дивокрай» та про книгу –велетень, 
яку створили у центральній бібліотеці для дітей Тернопільської міської ЦБС. 

 

Юрса, Г. А музика звучить [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя. — 2012. — 
25 трав. — С. 6. — (У бібліотеці). 

Неповторне виконання класичної музики подарували читачам обласної бібліотеки 
для молоді студенти Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької. 
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Інші бібліотеки  
Гром’як, Л. Вшанували пам’ять Йосифа Сліпого [Текст] / Л. Гром’як // 

Свобода. — 2012. — 6 квіт. —  С. 2 : фотогр. — (Духовні читання).  
У с. Плотичі Козівського району відбулися духовні читання, присвячені 120-й 

річниці від дня народження Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого. Організували захід 
завідуюча будинком культури Іванна Сирота та завідуюча бібліотекою Ганна Брилінська.   
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2011 р. ; січень — лютий 2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний  [та ін.] // 
Літературний Тернопіль. — 2012. — № 2. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [9 лютого 2012 
року в читальному залі Козівської районної бібліотеки відбулася 
репрезентація монографії молодого бережанського науковця Олександра 
Коковіна «Товариство «Рідна школа» на Бережанщині (1903—1939)].  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2011 р. ; січень — лютий 2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний  [та ін.] // 
Літературний Тернопіль. — 2012. — № 2. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [2 грудня 2011 
року колектив Кременецької центральної бібліотеки ім. Ю. Словацького 
відзначив свій 60-річний ювілей].  
 

Дзісяк, Я. «Усмішка весни» [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя. — 
2012. — 13 квіт. —  С. 6. — (Творчі зустрічі).  

Літературні читання під  такою назвою відбулися в Чортківській бібліотеці. 
 

Дискурський, В. І комп’ютери, і народні майстри [Текст] / 
В. Дискурський // Вільне життя. — 2012. — 13 квіт. — С. 8. — (Бібліотечні 
новини).   

Про діяльність Монастириської центральної бібліотеки для дітей та її перемогу 
в проекті «Бібліоміст».  

 

Кушнірук, З. Надія Хоптян: «Де влада і громада працюють спільно, де 
слово не розходиться з ділом, там є упевненість, що все у нас буде гаразд» 
[Текст] / З. Кушнірук, Б. Новосядлий; фотогр. І Пшоняка // Свобода. — 
2012. — 27 черв. — С. 6 : фотогр. — (День «Свободи» у Гусятинському 
районі»).   

Про добрі справи голови Гусятинської районної ради Надії Хоптян для працівників 
гуманітарної сфери, зокрема культури. Згадується й Гусятинська ЦБС. 

 

[Миттєвості трудового дня працівників бібліотеки Кременецького 
обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка та 
сільської бібліотеки в Іванівці Теребовлянського району] [Образотворчий 
матеріал] / фотогр. В. Бурми // Вільне життя. — 2012. — 20 квіт. — С. 6 : 
фотогр. — (У тиші бібліотек, де живуть знання і мудрість). 
 

Моргун, О. У цім краю, де серця рідна пристань… [Текст] / 
О. Моргун // Свобода. — 2012. — 4 квіт. — С. 12 : фотогр. — (Бібліотека — 
колиска поетичних талантів).  

Напередодні Всесвітнього дня поезії у Лановецькій центральній бібліотеці для 
дорослих була представлена мозаїка поетичних творів талановитих авторів  Лановеччини 
«У цім краю, де серця рідна пристань».  
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Тракало, О. Бізнес — справа юних фахівців [Текст] / О. Тракало // 
Свобода. — 2012. — 27 квіт.— С. 5 : фотогр. — (Майбутнє — в наших 
руках).  

У Заліщицькій центральній бібліотеці відбулося чергове засідання Клубу молодих 
підприємців на тему «Бізнес-планування —необхідна умова успішної діяльності молодого 
фахівця в сучасному ринковому середовищі». 
 

Тракало, О. Велети українського духу [Текст] / О. Тракало // Вільне 
життя. — 2012. — 1 черв.— С. 5. — (Краєзнавчі читання).   

Краєзнавчі читання «Велети українського духу», присвячені українським поетам 
Олені Телізі та Олегу Ольжичу, проведено у вітальні «Літературні зустрічі» Заліщицької 
центральної бібліотеки. 
 

Тракало, О. Він прославив Товсте на два континенти [Текст] / 
О. Тракало // Свобода. — 2012. — 22 черв.— С. 5 : фотогр. 

У Товстенській бібліотеці-філії Заліщицької ЦБС проведено годину спогад, 
присвячену 65-річчю від дня народження Олександра Коковця — відомого вченого 
в галузі історії та освіти.  
 

Хоптій, О. Коли робота — покликання і стан душі [Текст] / О. Хоптій // 
Свобода. — 2012. — 11 квіт. — С. 10. — (Пані бібліотекар). 

Про Любов Володимирівну Машталір — директора Підгаєцької ЦБС.  
 

Музейна справа 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

Брик, А. Наважтеся на колір! [Текст] / А. Брик // Свобода. — 2012. — 
1 черв. — С. 8 : фотогр. — (Яскраве мистецтво). 

Про унікальну виставку художніх картин «Люди і квіти» в обласному краєзнавчому 
музеї. 

 

Брик, А. «Сновиди» : територія вільних художників [Текст] / А. Брик // 
Свобода. — 2012. — 16 трав. — С. 14 : фотогр. — (Незабаром у Тернополі). 

Про арт-групу «Сновиди» у Тернополі та їх першу виставку в обласному 
краєзнавчому музеї. 

 

Брик, А. Сюрреалістичні картини, шедеври з дерева, унікальні 
вишиванки [Текст] / А. Брик // Свобода. — 2012. — 11 квіт. — С. 12 : 
фотогр. — (У виставковій залі). 

Огляд виставки митців Збаражчини в Тернопільському обласному краєзнавчому 
музеї. 

 

Запорожець, С. У краєзнавчий музей завітала лялька [Текст] / 
С. Запорожан // Вільне життя. — 2012. —  15 черв. — С. 3 : фотогр. — 
(Виставки).   

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилась персональна виставка 
«Із скарбниці українського народу» майстра народної творчості та бісероплетіння, 
лауреата багатьох українських та міжнародних виставок Людмили Павлової.  

 

Ласківецький, М. Славить  Бога «Благословень» [Текст] / 
М. Ласківецький // Вільне життя. — 2012. — 18 квіт. — С. 6. — (Нетлінне). 

В обласному краєзнавчому музеї репрезентовано збірник духовної поезії 
західноукраїнських авторів «Благословень», який побачив світ 18 років тому в «Бібліотеці 
журналу «Тернопіль» та «Русалка Дністрова».  
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Мала, С. Умільці Збаражчини привезли свої роботи [Текст]  / С. Мала  // 
20 хвилин. — 2012. — 6 — 7 квіт. —  С. 14 : фотогр.   

Про виставку народних умільців Збаражчини в Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї.  

 

Стецько, В. Хранитель замків і дослідник Пінзеля [Текст] : 1 липня 
минає 40 днів з дня загибелі Бориса Возницького, чий вклад у збереження 
культурної спадщини Тернопілля неможливо переоцінити / В. Стецько // 
Місто. — 2012. — 27 черв. — С. 19 : фотогр. — (Маловідоме Тернопілля). 

Краєзнавець, завідувачка відділу науково-просвітницької роботи Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею Віра Стецько розповідає про вклад Бориса Возницького  
у збереження культурної спадщини Тернопілля, зокрема віднайдення творчої спадщини 
І.-Г. Пінзеля та її популяризацію.  

 

Федорців, Н. Люди — як квіти, квіти — як люди [Текст] : усупереч назві 
«Сновиди» презентували шаленство барв та емоцій / Н. Федорців // Місто. — 
2012. — 30 трав. — С. 6 : фотогр.  

Презентація мистецького проекту незалежної арт-групи «Сновиди» у Терно-
пільському обласному краєзнавчому музеї. 

 

Чайківська, Я. Незалежна арт-група «Сновиди» представляє мистецький 
проект «Люди і blumen» [в обласному краєзнавчому музеї] [Текст] / Я. Чайків-
ська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 16 трав. — С. 8 : фотогр. — (Мистецтво). 

 

Шот, М. «Люди та квіти» виринали з пітьми [Текст] : у Тернополі 
дебютувала нова мистецька група «Сновиди» / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2012. — 21 черв. — С. 9.   

24 автори репрезентували майже 100 робіт із загальною назвою «Люди і квіти» 
в обласному краєзнавчому музеї.  

 

Юхно-Лучка, М. Ключі від замків, які він оберігав, передати нема 
кому… [Текст] : не стало найвідданішого музейника України Бориса 
Возницького / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 
30 трав.—5 черв. — С. 6 : фотогр.  

Тернопільський мистецтвознавець Віра Стецько про «ангела-охоронця» українських 
музеїв та замків Бориса Возницького, якого вона вважає своїм наставником. 

 

Тернопільський обласний художній музей 
Ліберний, О. Євген Удін і світ його картин [Текст] / О. Ліберний // 

Свобода. — 2012. — 11 трав. — С. 8 : фотогр. — (Ювілейна виставка). 
Виповнилося 75 років від дня народження та 55 — з початку творчої діяльності 

заслуженого художника України Євгена Удіна. З цієї нагоди в обласному художньому 
музеї відкрита виставка митця.  

 

Мала, С. Художній графіці присвятив усе життя [Текст] / С. Мала // 
20 хвилин. — 2012. — 30 квіт.— 1 трав. — С. 11 : фотогр. 

Близько ста картин виставив тернопільський художник Євген Удін на своє 75-річччя 
в обласному художньому музеї. 

 

Садовська, Г. Марчукові премії юним художникам [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя. — 2012. — 25 трав. — С. 1 : фотогр. — (Дитячий вернісаж). 

Про виставку «Творчість юних» в обласному художньому музеї та лауреатів премії 
ім. Івана Марчука. 
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Борщівський обласний комунальний краєзнавчий музей 
Мадзій, І. Графічне кредо Івана Балана [Текст]  / І. Мадзій // Вільне 

життя. — 2012. — 15 черв. — С. 8 : фотогр.— (Виставки).   
У Борщівському обласному комунальному краєзнавчому музеї протягом місяця 

будуть демонструватися графічні роботи заслуженого художника України, вихідця із 
Борщівщини, а сьогодні чернівчанина Івана Балана. 

 

Обласний  комунальний краєзнавчий музей Богдана Лепкого, м.  Бережани  
Будар, Т. Великодні мотиви у творчості Богдана Лепкого [Текст] / Т. Бу-

дар // Свобода. — 2012. — 20 квіт. — С. 3 : фотогр. — (Святкова виставка). 
В обласному  комунальному краєзнавчому музеї Богдана Лепкого в Бережанах 

відкрито виставку писанок, яку прикрашають оригінальні вишивки. 
 

Інші музеї 
Блаженко, А. «Машина часу» запрацює на повну потужність [Текст] / 

А. Блаженко // Вільне життя. — 2012. — 25 трав. — С. 6 : фотогр. — (Справи 
музейні). 

Про Чортківський районний краєзнавчий музей та його директора Яромира Чорпіту. 
 

Блаженко, А. Щедрий заповіт з-за океану [Текст] / А. Блаженко // 
Свобода. — 2012. — 25 трав. — С. 3 : фотогр. — (Календар). 

Про  щедрий дар української діаспори Чортківському районному краєзнавчому 
музею та неабияку заслугу в цьому його багатолітнього директора Яромира Чорпіти. 

 

Відомий бережанський краєзнавець виставкою відсвяткувала 70-ліття 
[Текст] // Номер один. — 2012. — 9 трав. — С. 4 : фотогр.  

У Бережанському краєзнавчому музеї відбулося відкриття ювілейної персональної 
виставки «Світ мого життя» члена Національної спілки майстрів народного мистецтва 
України, вишивальниці, краєзнавця. колекціонера Ганни Іванівни Семеняк з нагоди її 70-
річчя. 
’ 

Гриб, А. Узори долі [Текст] / А. Гриб  // Вільне життя. — 2012. — 
13 черв. — С. 9 : фотогр. — (Таланти твої, Тернопілля).  

Про майстра народної творчості, члена Національної Спілки майстрів народного 
мистецтва України, керівника клубу вишивальниць при Бережанському краєзнавчому 
музеї Марію Гарап’юк. 
 

Данилюк, О. Світлиця історії краю [Текст] : [інтерв’ю з директором 
Кременецького краєзнавчого музею Ольгою Данилюк] / розмову вів Б. Феди-
шен // Свобода. — 2012. — 18 трав. — С. 3 : фотогр. — (Напередодні події). 

Про історію, становлення та роботу Кременецького краєзнавчого музею. До 75-річчя 
з часу заснування закладу.  
 

Лесицький, О. Слово про Кобзаря [Текст] / О. Лесицький // Вільне 
життя. — 2012. — 22 черв. — С. 6. —  (Репрезентації).   

У Бурдяківському художньо-меморіальному музеї Леопольда Левицького в дружній, 
теплій обстановці відбулася репрезентація книги заступника директора Борщівської 
районної газети «Галицький вісник» Петра Довгошиї «Увійти в таємниці духу».  
 

Наконечена, І. Світ її життя [Текст] / І. Наконечна // Свобода. — 
2012. — 30 трав. — С. 14. — (Про цікаву людину). 

Про унікальну виставку в Бережанському краєзнавчому музеї. Її автор — Ганна 
Семеняк, учителька-пенсіонерка з 40-річним стажем, якій днями виповнилося 70 років. 
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Ніч — у музеї [Текст] // 20 хвилин. — 2012. — 18—19 трав. — С. [5]. 
Акцію «Ніч у музеї» проведуть у Бережанському районному краєзнавчому музеї. 

 

Федишен, Б. «Я справжнє щастя пізнаю, коли творю…» [Текст] / 
Б. Федишен // Вільне життя. — 2012. — 8 черв. — С. 8 : фотогр.— 
(Репрезентації).   

У виставковій залі Кременецького краєзнавчого музею відбулася презентація робіт 
талановитого місцевого художника Богдана Романюка.  
 

Федишен, Б. «Я справжнє щастя пізнаю, коли творю…» [Текст] / 
Б. Федишен // Свобода. — 2012. — 18 трав. — С. 3 : фотогр. — (Митець, що 
пише батьківщину). 

Про  талановитого кременецького художника Богдана Романюка та його 
персональну виставку в Кременецькому районному краєзнавчому музеї. 
 

Штокало-Пархомчук, Я. І надалі такою будьте! [Текст] / Я. Штокало-
Пархомчук // Вільне життя. — 2012. — 9 трав. — С. 8 : фотогр. — (Многая 
літа). 

Про Бережанський районний краєзнавчий музей та нову унікальну виставку, 
присвячену працьовитій, творчій за характером і сильній за духом жінці Ганні Семеняк. 

 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний 

театр ім. Т. Г. Шевченка 
Красновська, Л.  Вони зіграли ролі  — на відстріл [Текст] : на сцені було 

все — сльози і сміх, радість і розпач, ревнощі  та кохання. Актори зображали 
30-ті роки ХХ століття в Італії.  Однак картини, за якими спостерігав глядач, 
— наші, рідні / Л. Красновська // RIA плюс. — 2012. — 25 квіт. — С. 19 : 
фотогр. 

Виставу про італійську родину — «Моя професія — сеньйор з вищого світу» 
показали у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка цьогорічні випускники акторського відділення педуніверситету. 

 

Красновська, Л. У пошуках щастя та долі [Текст]  / Л. Красновська // 
RIA плюс. — 2012. — 27 черв. — С. 19.  

Огляд вистави «Три сестри» у Тернопільському академічному обласному українсь-
кому драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. Режисер-постановник В’ячеслав Жила.  

 

Мала, С. Прем’єрою «Три сестри» закриють сезон [Текст] : у драми 
«Три сестри» Антона Чехова, яку поставлять у драмтеатрі наприкінці червня, 
режисер-постановник В’ячеслав Жила залишив оригінали реплік зі словом 
Москва. Через це ледь не виник скандал  / С. Мала // 20 хвилин. — 2012. — 
18 — 19 черв. — С. 11 : фотогр.  

 

Мала, С. Скаржаться на фінансування. Влада каже, що театр — небідний 
[Текст] : наш драмтеатр не збирається на літні гастролі, бо все «впирається 
у кошти». В обласному управлінні культури кажуть, що найважливішим театр 
забезпечений, а кошти на гастрольну діяльність повинен заробляти 
самостійно / С. Мала // RIA плюс. — 2012. — 20 черв. — С. 6.  

Начальник управління культури ОДА Григорій Шергей коментує питання 
гастрольної діяльності та пропонує шляхи вирішення цієї проблеми.  
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Мала, С. Театр іде у відпустку [Текст] / С. Мала // 20 хвилин. — 
2012. — 22—23 черв. — С. 2.  

Про закінчення театрального сезону, прем’єру за п’єсою «Три сестри» А. П. Чехова, 
підсумок досягнень та плани на майбутнє.    

 

Ніс свій хрест, не нарікаючи… [Текст] : помер скульптор і художник 
Казимир Сікорський // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 18—24 квіт. — 
С. 1 : фотогр. 

Про життєвий і творчий шлях головного художника Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка та співчуття дружині, 
близьким та друзям  Казимира Сікорського.  
 

Палагнюк, М. «Ніхто не знає, чого хоче Бог»…[Текст] / М. Палагнюк // 
Свобода. — 2012. — 15 черв. — С. 8. — (Трагедія з життя на сцені). 

 До Заліщиків завітали актори Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка з виставою «Сльози Божої 
Матері» — сценічною версією роману У. Самчука «Марія».  
 

Папуша, О. Заслужений артист України Олександр Папуша: «Перевті-
лення на сцені як  — ліки для реального життя» [Текст] : [інтерв’ю з актором, 
який у Міжнародний день театру отримав звання «Заслужений артист 
України»] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 4—
10 квіт. — С. 7 : фотогр.  

 

Попович, Ж. Суд поновив Ігоря Сачка на… неіснуючій посаді?! [Текст] : 
11 грудня рішенням Тернопільського міськрайонного суду екс-директора 
Тернопільського обласного драмтеатру Ігоря Сачка поновлено на посаді / 
Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 18 квіт. — С. 4 : фотогр.   
 

Попович, Ж. У Тернополі чеховські «Три сестри» ностальгують за 
щастям… у морзі [Текст] : епатажний режисер В’ячеслав Жила навчив 
«російських міщанок» мови Остапа Вишні / Ж. Попович // Номер один. — 
2012. — 20 черв. — С. 12 : фотогр.  

Режисер Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т.Г. Шевченка В’ячеслав Жила про захоплення творчістю А. П. Чехова, роботу 
над постановкою вистави «Три сестри» та акторів, які задіяні у ній.  
 

Садовська, Г. Театр його любові [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя. — 2012.— 6 квіт. — С. 3. — (Акторські силуети).  

Про актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т.Г. Шевченка Олександра Папушу, його творчість, улюблені ролі та 
присвоєння почесного звання «Заслужений артист України».  

 

Собуцька, В. З думою про головне… [Текст] / В. Собуцька // 
Свобода. — 2012. — 22 черв. —  С. 8. — (Закриття сезону).    

Про цьогорічний театральний сезон, гастрольну діяльність та прем’єру вистави «Три 
сестри» у постановці Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка.  

 

Собуцька, В. Останні з Могікан лишають грішну землю [Текст] / В. Со-
буцька // Свобода. — 2012. — 25 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Дев’ятини пам’яті). 

Про творчий доробок заслуженого діяча мистецтв України Казимира Сікорського — 
скульптора, живописця, сценографа, головного художника Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г.Шевченка.    
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Шот, М. На тернопільській сцені поселилися «Три сестри» [Текст] / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2012. — 26 черв. — С. 19 : фотогр.  

 

Юхно-Лучка, М. Книжка, яка…співає [Текст] :  зустрічайте 21 травня 
у Тернопільському драмтеатрі! / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 16—22 трав. — С. 6 : фотогр.  

Про концерт-репрезентацію книги Сергія Лазо «Майстри часу» в Тернопільському 
академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
Виступатимуть сольно Віктор Павлік та Наталя Сумська. 

 

Я лише бідний художник, і пензель — це засіб для вираження, яке небо 
вклало мені до рук [Текст] : [світлій пам’яті головного художника 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т.Г. Шевченка Казимира Сікорського] // Свобода. — 2012. — 18 квіт. — 
С. 4 : фотогр.  

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Євген Романович Ткаченко : [світлій пам’яті головного режисера 

Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки у 80-х роках] 
[Текст] // Культура і життя. — 2012. — 6 квіт. — С. 15.   

 

Красновська, Л. «Люди рідко стають ангелами…» [Текст] / 
Л. Красновська // RIA плюс. — 2012. — 4 квіт. — С. 19 : фотогр.  

Огляд вистави «Дуже проста історія», яку нещодавно презентували глядачам 
у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. Режисер-
постановник — заслужений артист України Володимир Лісовий.  

 

Аматорські театри 
Брик, А. Орест Савка: «Театрів ніколи не буває забагато, і кожен 

завжди знайде свого глядача» [Текст] / А. Брик // Свобода. — 2012. — 
8 черв. — С. 8 : фотогр. — (Мистецтво для душі).  

Про театр-студію «Сузір’я» та його керівника Ореста Савку — відомого режисера, 
заслуженого діяча мистецтв України.  

 

Коропецька, У. Представлять «Сотниківну» [Текст] / У. Коропецька // 
Вільне життя. — 2012. — 6 черв. — С. 1. — (Завітайте).  

У прес-клубі «Вільного життя» будуть показані уривки з вистави «Сотниківна» за 
однойменною історичною повістю Богдана Лепкого у виконанні акторів драматичного 
театру-студії «Сузір’я» під орудою заслуженого діяча мистецтв України Ореста Савки.    

 

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Брик, А. Тернопільська філармонія: дякуємо за підтримку! [Текст] / 
А. Брик // Свобода. — 2012. — 25 трав. — С. 8 : фотогр. — (Сезон закрили — 
хай живе новий сезон!).  

Керівник філармонії Ярослав Лемішка про прем’єру опери «Запорожець за Дунаєм» 
С. Гулака-Артемовського, яку  колектив приурочив до закриття 72 концертного сезону. 

 

Золотнюк, А. Енциклопедія народних характерів у філармонії [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя. — 2012. — 25 трав. — С. 6. — (Музика сфер). 

Оперою «Запорожець за Дунаєм» С.  Гулака-Артемовського у сценічному виконанні  
завершили 72-й концертний сезон в обласній філармонії. 
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Культурний спадок держави зачаровує [Текст] // Свобода. — 2012. — 
23 трав. — С. 5. — (Відлуння свята). 

Про урочистості до Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва 
в обласній філармонії. 

 

Федорців, Н. Фінішували «Запорожцем за Дунаєм» [Текст] / 
Н. Федорців // Місто. — 2012. — 23 трав. — С. 7. 

В обласній філармонії відбулася прем’єра опери «Запорожець за Дунаєм», яку 
творчий колектив приурочив до закриття концертного сезону. 

 

Чубата, Д. Йому під силу найскладніші твори [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя. — 2012. — 22 черв. — С. 5. — (Вечори у філармонії).  

Вечір, у центрі якого був молодий, але вже добре знаний і талановитий 
тернопільський піаніст Віталій Бобровський, відбувся в обласній філармонії.  

 

Чубата, Д. Музика бринить тональністю сльози [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя. — 2012. — 9 трав. — С. 6 : фотогр. — (Пам’ять). 

У Тернопільській обласній філармонії відбувся благодійний концерт, присвячений 
світлій пам’яті Валерії Кокошкіної — концертмейстера Тернопільської обласної 
філармонії та обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької. 

 
 

Чубата, Д. Наповнена любов’ю мить [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя. — 2012. — 25 трав. — С. 6. — (Коротко). 

У Тернопільській обласній філармонії виступило колоритне тріо «Солов’ ї 
Галичини». 

 
 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
 

Мельник, Я. «У «Березолі» звучали пісні відомого дуету [Текст] / 
Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2012. — 9 трав. — С. 7 : фотогр. 

У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся спільний концерт тернопільського 
співака і композитора Василя Дунця та канадської поетеси Надії Козак. 

 

Садовська, Г. «Дві дивні зорі зійшлись на порі» [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя. — 2012. — 11 трав. — С. 3 : фотогр. — (Україна —Канада). 

Повний зал глядачів зібрав у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса широко анонсований 
творчий вечір композитора, співака, лауреата міжнародного фестивалю-конкурсу «На 
хвилях Світязя» Василя Дунця та поетеси з Канади Надії Козак. 

 

Собуцька, В. Вертайтесь, лелеки, до  рідного дому… [Текст] / 
В. Собуцька // Свобода. — 2012. — 11 трав. — С. 8 : фотогр. — (На хвилях 
ностальгії). 

Спільний творчий вечір «Грона любові» тернопільського композитора і співака, 
лауреата міжнародного конкурсу «На хвилях Світязя» Василя Дунця та  поетеси з Канади 
Надії Козак відбувся в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 

Муніципальний Галицький камерний оркестр 
Лайко, О. Бабича призначили почесним диригентом [Текст] / О. Лайко // 

Місто. — 2012. — 9 трав. — С. 6 : фотогр.  
Відомий український композитор, народний артист України Ростислав Бабич 

(м. Київ) став Почесним диригентом Муніципального Галицького камерного оркестру. 
Таку відзнаку вручив маестро художній керівник оркестру Василь Феленчак з нагоди його 
75-річчя від дня народження та 50-річчя творчої діяльності. 
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Федорців, Н. Подвійний ювілей маестро Бабич святкуватиме з тернопо-
лянами [Текст] / Н. Федорців // Місто. — 2012. — 25 квіт. — С. 2. 

Концертну програму «Тернопіль — спогад та любов», присвячену 75-річчю від дня 
народження та 50-річчю творчої діяльності Ростислава Бабича (м. Київ), репрезентуватиме 
Муніципальний Галицький камерний оркестр. 

 

Чайківська, Я. Ростислав Бабич відзначив свій ювілей у нашому місті 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 9 трав. — С. 5 : фотогр. 

Свято вишуканої української класичної та народної музики подарував тернополянам 
Муніципальний Галицький камерний оркестр 29 квітня в обласній філармонії. Концертна 
програма «Тернопіль — спогад та любов» була присвячена 75-річчю від дня народження 
та 50-річчю творчої діяльності народного артиста України Ростислава Бабича. 

 

Інші концерти 
Волощук, Н. Допоки живе пісня — житиме народ [Текст] / Н. Волощук 

// Вільне життя. — 2012. — 27 квіт. — С. 1 : фотогр. — (Творчий звіт). 
Про звітний концерт мистецьких колективів Чортківського педагогічного училища 

ім. О. Барвінського, присвяченого 140-річчю від дня народження Соломії Крушель-
ницької. 

 

Ліберний, О. Доки живе пісня… [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 
2012. — 20 квіт. — С. 3 : фотогр. — (Творчі звіти). 

Відбувся традиційний щорічний творчий звіт колективів художньої самодіяльності 
Тернопільського ВПУ-4 ім. М. Паращука під гаслом «Доки живе пісня — доти живе 
народ!». 

 

Паламар, В. До схід сонця тут музики грали [Текст] / В. Паламар, 
фотогр. О. Лижечка // Свобода. — 2012. — 20 черв. — С. 16 : фотогр. — 
(Село свій день відсвяткувало). 

Про те, як відзначили свято села у Великих Чорнокінцях Чортківського району та 
концертну програму, підготовлену народними аматорами села й районного методичного 
центру. 

 

Стукало, Н. «Доки живе пісня — доти живе народ» [Текст] / Н. Стукало // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 9 трав. — С. 4 : фотогр. — (Витоки). 

Під такою назвою відбувся творчий звіт мистецьких колективів Тернопільського 
національного економічного університету, присвячений 140-річчю від дня народження 
Соломії Крушельницької. 

 

Навчальні заклади 
Тернопільське обласне державне музичне училище  

ім. С. Крушельницької 
Золотнюк, А. Усі були поруч [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 

2012. — 18 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Зустрічі). 
Музично-патріотичний концерт «Всі поруч» за творчістю Івана Малковича 

репрезентувала тернопільська композиторка Яна Іщук у Тернопільському державному 
обласному музичному училищі ім. С. Крушельницької. 
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Теребовлянське вище училище культури 
Гончарук, М. Студенти не підвели [Текст] / М. Гончарук // Вільне 

життя. — 2012. — 9 трав. — С. 3. — (Знай наших). 
Про учасників і переможців Всеукраїнського конкурсу молодих виконавців ім. В’яче-

слава Старченка, який уже вп’яте проводить Рівненський державний гуманітарний 
університет. Серед переможців є й студенти Теребовлянського вищого училища культури. 

 

Горська, З. Коли правильно вибрати училище [Текст] / З. Горська // 
Вільне життя. — 2012. — 9 трав. — С. 6 : фотогр. — (Не помиліться!). 

Про обдарованого студента відділу декоративно прикладного мистецтва 
Теребовлянського вищого училища культури Віталія Пасічника. 

 

Талановиті сестрички із Юськівців [Текст] // Свобода. — 2012. — 
11 квіт. — С. 10 : фотогр. 

Про Світлану, Наталію й Олену Черняк, які навчаються у Теребовлянському вищому 
училищі культури, та їх творчі захоплення. 
 

Тернопільська обласна експериментальна комплексна  
школа мистецтв 

Ванчура, С. Не тільки в рідних стінах [Текст] / С. Ванчура // Вільне 
життя. — 2012. — 15 черв. — С. 8. — (Обласна школа мистецтв).  

Про вагомі здобутки колективу Тернопільської обласної експериментальної 
комплексної школи мистецтв розповідає викладач Світлана Ванчура.  
 

Лінчевська, С. Звітували піснею і танцями [Текст] / С. Лінчевська // 
Вільне життя. — 2012. — 4 трав. — С. 7 : фотогр. — (Мистецькі таланти). 

Творчий звіт колективів Тернопільської обласної експериментальної комплексної 
школи мистецтв в обласній філармонії. 

 

Павлів, Т. Д. Школа мистецтв — на варті духовності Тернополя [Текст] / 
Т. Д. Павлів // Нова Тернопільська газета.— 2012. — 4—10 квіт. — С. 7 : 
фотогр. 

Про Тернопільську обласну експериментальну комплексну школу мистецтв та її 
директора, талановитого педагога, організатора, наставника Остапа Івановича 
Гайдукевича.  
 

Школа мистецтв — спадок незабутнього Ігоря Герети [Текст]  // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 13 — 19 червень. — С. 6.   

Про Тернопільську обласну експериментальну комплексну школу мистецтв та 
особливості її роботи з обдарованими дітьми.  
 

Інші навчальні заклади 
Дискурський, В. Музшколі — 45! [Текст] / В. Дискурський // Вільне 

життя. — 2012. — 22 черв. — С. 8. — (Коротко). 
У Монастириському палаці культури відбувся творчий звіт дитячої музичної школи, 

присвячений 45-річчю з дня її заснування. 
 

Засновник фонду «Галичина—Волинь» Володимир Клименко: «Таланти 
не потрібно шукати — вони поруч з нами. Їх потрібно бачити й чути» 
[Текст] // Свобода. — 2012. — 4 трав. — С. 3 : фотогр.  

Засновник благодійного фонду «Галичина—Волинь», успішний банкір та 
підприємець Володимир Клименко подарував обдарованій учениці музичної школи із 
Великих Дедеркал фортепіано. 
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Мадзій, І. Ігор Добрянський: «Саксофон — це інструмент, через який 
«говорить» душа музиканта» [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя. — 2012. — 
18 трав. — С. 8 : фотогр. — (Знай наших). 

У Борщівській школі мистецтв відбувся сольний концерт-лекція колишніх 
випускників закладу Ігоря Добрянського та Олега Кирилюка. 

 

Наталія Крохіна: «Вокальні шоу знецінюють професію вокаліста» 
[Текст] // Тернопіль вечірній. — 2012. — 4 квіт. — С. 5 : фотогр. 

Наталія Крохіна, завідувач вокального відділу Тернопільської музичної школи № 1, 
розповідає про юних вокалістів та пісенний вечір «Хай серцю співається», присвячений 
90-річчю від дня народження поета Дмитра Луценка.  

 

Ой, заграй ми, музиченько [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
4 квіт. — С. 5 : фотогр. — (Витоки).   

Викладачі та учні Тернопільської музичної школи № 2 напередодні Великодніх свят 
подарували тернополянам неповторне музичне свято. 
 

Плахцінська, О. У світі прекрасного [Текст] / О. Плахцінська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 16 трав. — С. 4 : фотогр. 

Про звітний концерт Тернопільської музичної школи № 1 в Українському домі 
«Перемога». 
 

Феськів. М. Вкладають у музику душу [Текст] / М. Феськів // Вільне 
життя. — 2012. — 11 трав. — С. 6. — (Творчий звіт). 

Скалатська музична школа провела творчий звіт за минулий навчальний рік. 

Виставки, пленери 
Мистецька галерея «Бункермуз» 

Квіти до «Воскресіння» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 
11—17 квіт. — С. 6 : фотогр.  

У мистецькій галереї «Бункермуз» діє виставка «Воскресіння», присвячена пам’яті 
та творчості відомого тернопільського архітектора, реставратора та художника Станіслава 
Калашника. 
 

Пшоняк, І. Виставка «Воскресіння» Станіслава Калашника [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2012. — 11 квіт. — С. 3 : фотогр. 

«Воскресіння» — під такою назвою у галереї «Бункермуз» відкрито виставку робіт 
колишнього головного архітектора Тернополя Станіслава Калашника. Тут представлені  
не лише його архітектурні роботи, а й картини, які він писав на дозвіллі. 
 

Український народний дім «Перемога» 
Лівінський, О. Мисткиня, яка відтворює красу природи  [Текст] / 

О. Лівінський  // Тернопіль вечірній. — 2012. — 27  черв. —  С. 8 : фотогр.  
В Українському домі «Перемога» до кінця червня експонуватиметься перша 

персональна виставка молодої художниці зі Львова Ольги Микитин. 
 

Лінчевська, С. Карикатурист — не професія, а стан душі [Текст] / 
С. Лінчевська ; фотогр. В. Хацаюка // Вільне життя. — 2012. — 6 квіт. — С. 8 : 
фотогр. — (Живемо жартуючи). 

Про першу Всеукраїнську виставку карикатур в Українському домі «Перемога» та 
представлені роботи тернопільського художника Миколи Дмітруха. 
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Томчишин, Ю. Карикатури тернополянина покажуть у Бразилії [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 4 квіт. — С. 8 : фотогр.  

Тернопільський художник Микола Дмітрух представив свій творчий доробок на 
першій Всеукраїнській виставці карикатур.  

 

Інші виставки 
Голояд, І. Ікона Володимира Шерстія є у Папи Римського [Текст] / 

І. Голояд // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 18—24 квіт. — С. 5 : 
фотогр.  

Виставка унікальних робіт іконописця Володимира Шерстія у візантійському стилі 
відкрилася 11 квітня в ДАТО. 

 

Золотнюк, А. Багатство руїн [Текст] / А. Золотнюк  // Вільне життя. — 
2012. — 11 трав. — С. 6. — (Експозиції). 

Огляд виставки, присвяченої Дню пам’яток історії та визначних місць, у ДАТО. 
 

Ліберний, О. «Я відчуваю потребу до іконопису» [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2012. — 20 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Виставка). 

Перед Великоднем в обласному архіві відкрили виставку шістнадцяти іконописних 
робіт Володимира Шерстія з Підволочиського району. 
 

Мала, С. Селяни «розтягують» замки по цеглині [Текст] / С. Мала // 
20 хвилин. — 2012. — 23—24 квіт. — С. 11 : фотогр. 

Виставку «З глибини віків» відкрили в ДАТО. Фото десятків замків, церков та інших 
пам’яток архітектури Тернопільщини привертають увагу відвідувачів.    
 

Серемуля, Т. Нові виставки у Збаразькому замку [Текст] / Т. Серемуля // 
Вільне життя. — 2012. — 22 черв. — С. 5: фотогр. — (Презентації). 

У Збаразькому замку відкрилася виставка ікон Володимира Шерстія та ляльок-
мотанок Ірини Вербіцької.  

 

Шевчук, М. Древня Теребовля чекає митців України [Текст] : перший 
всеукраїнський живописний пленер «Stare Nove місто» скликає у Теребовлю 
відомих українських художників / М. Шевчук // Свобода. — 2012. — 
20 черв. — С. 8: фотогр. —(Не пропустіть!). 
 

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

Попович, Ж. 26 робіт Пінзеля восени висталять у Луврі [Текст] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 16 трав. — С. 10 : фотогр. 

Про тернопільську сторінку життя майстра І.-Г. Пінзеля, роботи майстра, які 
представлять у Луврі, склад делегації та фінансування. 

 

Фестивалі, конкурси, масові свята 
Кармелюк, М. У кожному районі краю буде  по фестивалю, а то й по два 

[Текст] / М. Кармелюк // RІА плюс. — 2012. — 9 трав. — С. 14. 
Більше 30 фестивалів — музичних, мистецьких і фольклорних хочуть провести 

влітку в області. Про це розповів заступник начальника управління культури ОДА 
Михайло Франків. 
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Всеукраїнський книжковий фестиваль «Джура-фест — 2012» 
Густенко, О. «Джура» — знову у фесті [Текст] / О. Густенко // Номер 

один. — 2012. — 2 трав. — С. 4 : фотогр.  
Про знакові заходи, конкурси, презентації книг та нові задуми організаторів 

книжкового фестивалю «Джура-фест». 
’ 

«Джура-фест» змінив адресу [Текст] : свято української книги цьогоріч 
відбудеться в Українському домі // Місто. — 2012. — 11 квіт. — С. 7 : 
фотогр.  
 

«Джура-фест» прийме 43 видавництва з усієї України [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 27 квіт. — 7 трав. — С. 3 : фотогр. 

Уже втретє Тернопіль зустрічатиме видавців та письменників із різних міст України 
під час фестивалю української книги «Джура-фест’ 2012»  
 

Золотнюк, А. Книжка таки знайде читача [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2012. — 4 трав. — С. 6. — (Фестивалі). 

Про суттєві переваги тернопільського  книжкового фестивалю «Джура-фест»  та 
комплекс заходів, покликаний збільшити кількість любителів читати.  
 

Коляда, А. Тернопіль став столицею книжкової України [Текст] / 
А. Коляда // Свобода. — 2012. — 4 трав. — С. 3 : фотогр. — (Читаємо 
більше). 

Із 26 по 28 квітня Тернопіль втретє носив горде звання столиці книжкової України. 
Тут відбувся Всеукраїнський фестиваль  української книги «Джура-фест». 
 

Левицька, Л. Тернопільські школярі читають більше за столичних 
[Текст] : у Тернополі триває Всеукраїнський книжковий фестиваль «Джура-
фест — 2012» / Л. Левицька // Голос України. — 2012. — 28 квіт. — С. 4.  

У рамках фестивалю  підбили підсумки дитячого конкурсу «Тернопіль — край 
легенд», нагородили його переможців. Згадується Тернопільська обласна бібліотека для 
молоді, працівники якої придбали на фестивалі  книги за спонсорські кошти. 
’ 

Мала, С. На «Джура-фест» приїдуть 43 видавництва і 30 літераторів 
[Текст] / С. Мала // 20 хвилин. — 2012. — 23—24 квіт. — С. 5. 

Організатор книжкового фестивалю Василь Ванчура розповідає про програму 
«Джура-фесту — 2012».  
 

Мала, С. На «Джура-фесті» ціни не кусаються [Текст] / С. Мала // 
20 хвилин. — 2012. — 27—28 квіт. — С. 5. 

Відвідувачі книжкового фестивалю про величезний вибір літератури та помірні 
ціни.  

 

Смерека, Г. Завтра відкриється «Джура-фест»! [Текст] : на свято книги 
приїдуть понад 40 видавництв / Г. Смерека // Місто. — 2012. — 25 квіт. — 
С. 3.  

 

Українська книга в Українському домі [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 11—17 квіт. — С. 6. 

Те ж // Тернопіль вечірній. — 11 квіт. — С. 5. 
Програма ІІІ Всеукраїнського фестивалю української книжки «Джура-фест’2012», 

що відбудеться 26—28 квітня 2012 року в Українському домі «Перемога».  
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Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв  
«Пісенні Медобори» 

Мельничук, Б. Дев’ятий відбувся, попереду — десятий ювілейний! 
[Текст] / Б. Мельничук // Свобода. — 2012. — 1 черв. — С. 5 : фотогр. — 
(Фестивалі). 

У Гусятині відбувся 9-й Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Пісенні 
Медобори — 2012». 

 

Всеукраїнський  фестиваль «Цвіт вишиванки» 
Гугушвілі, Т. Цвіт вишиванки [Текст] : у Тернополі  презентували свої 

роботи 143 майстрині з 12 областей України / Т. Гугушвілі // День. — 
2012. — 17 трав. — С. 12 : фотогр. — (Тенденції). 

Про V Всеукраїнський фестиваль «Цвіт вишиванки». 
 

Зарічна, Н. Тернопіль розквітне вишиванками [Текст] : за автентичні 
костюми можна буде отримати винагороду / Н. Зарічна // Місто. — 2012. — 
9 трав. — С. 3 : фотогр. 

Про основні заходи, що відбудуться на цьогорічному Всеукраїнському фестивалі 
національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» у Тернополі. 

 

Зварич, М. Весільна сорочка — найенергетичніша [Текст] / М. Зварич // 
Вільне життя. — 2012. — 16 трав. — С. 9 : фотогр. — (Фестивалили). 

Про хід V Всеукраїнського фестивалю «Цвіт вишиванки» та проведення конкурсу на 
краще весільне вбрання. 

 

Красуляк, І.Оце так вишивка! [Текст] : за вишиваний весільний костюм 
дали 5 тисяч гривень / І. Красуляк // Експрес. — 2012. — 15—16 трав. — 
С. 14. — (Регіональні новини). 

Уперше в Тернополі на Всеукраїнському фестивалі «Цвіт вишиванки» вибрали 
найкраще весільне вбрання. 

 

Мала, С. На «Цвіт вишиванки» приїдуть 200 майстрів [Текст] / С. Мала // 
20 хвилин. — 2012. — 9—10 трав. — С. [3]. 

 

Попович, Ж. Один раз на рік у Тернополі «цвітуть вишиванки» [Текст] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 16 трав. — С. 4 : фотогр. 

На V Всеукраїнський фестиваль «Цвіт вишиванки» прибуло 150 учасників із 
двадцяти областей України. 

 

Програма Всеукраїнського фестивалю «Цвіт вишиванки» [Текст] // 
Свобода. — 2012. — 4 трав. — С. 1. 

Те ж [Текст] // Свобода. — 2012. — 11 трав. — С. 1. 
 

Фаріон, І. На пам’ятник Незалежності зароблять продажем вишиванок 
[Текст] / І. Фаріон // Високий замок. — 2012. — 8 трав. — С. 2. 

У День матері в Тернополі пройде Всеукраїнський фестиваль національної вишивки 
та костюма «Цвіт вишиванки». Найкращі роботи  майстрів буде продано на благодійному 
аукціоні. Кошти передадуть на спорудження пам’ятника. 

 

Чайківська, Я. І знову розквітнуть вишиванки… [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 9 трав. — С. 2 : фотогр.  

З нагоди Дня матері 12 та 13 травня відбудеться V Всеукраїнський фестиваль «Цвіт 
вишиванки», під час якого можна побачити та придбати вишиті роботи майстрів із різних  
міст України. 
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Чайківська, Я. Понад 200 майстрів завітало на «Цвіт вишиванки» 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 16 трав. — С. 1, 7 : 
фотогр. — (Традиції). 

 

Шот, М. Хміль-виноград — символ життєвої сили [Текст] : на два дні 
Тернопіль став столицею національної вишивки та костюма / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2012. — 23 трав. — С. 24 : фотогр. 

Проведення фестивалю «Цвіт вишиванки» у Тернополі та підсумки конкурсу на 
кращий весільний костюм. 

 

Щиро дякуємо всім друзям «Цвіту вишиванки»! [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 23—29 трав. — С. 6 : фотогр. 

Правління Тернопільського обласного благодійного фонду «Цвіт вишиванки» 
висловлює подяку меценатам, спонсорам, місцевій владі за фінансову, організаційну, 
інформаційну та технічну підтримку. 

 

Юхно-Лучка, М. «У вишиванці не можна бути рабом» [Текст] : відбувся 
V Всеукраїнський фестиваль «Цвіт вишиванки» / М. Юхно-Лучка // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 16—22 трав. — С. [12] : фотогр. 

Про учасників, підсумки та заходи в рамках фестивалю. 
 

Європейський фестиваль-конкурс духовної пісні  
«Я там, де є благословення» 

Гром’як, Л. Фестиваль духовної пісні зібрав понад тисячу виконавців 
[Текст] / Л. Гром’як // Свобода. — 2012. — 4 трав. — С. 12 : фотогр. — 
(Співали серцем). 

Про учасників та переможців другого Європейського фестивалю-конкурсу духовної 
пісні «Я там, де є благословення»  
 

Красновська, О. Заспівають духовні пісні [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2012. — 27—29 квіт. — С. 19. 

Коротка інформація про фестиваль духовної пісні «Я там, де є благословення», що 
відбудеться в Тернополі 28 та 29 квітня. 

 

Мала, С. На фестивалі — румуни, грузини та нігерійці [Текст] : 
зарубіжні гості з шести країн 28-29 квітня завітають на другий відкритий 
фестиваль-конкурс духовної пісні «Я там, де є благословення». Також будуть 
учасники із майже десятка областей / С. Мала // 20 хвилин. — 2012. — 27—
28 квіт. — С. 14.   

 

Мельник, Я. У фестивалі духовної пісні «Зоринку» визнано кращою 
[Текст] / Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2012. — 9 трав. — С. 5 : 
фотогр. 

Про учасників та переможців другого фестивалю-конкурсу духовної пісні «Я там, де 
є благословення», спеціальний приз на якому отримала дитяча хорова школа «Зоринка». 

 

Пшоняк, І. Учасниками фестивалю духовної пісні будуть афро-
американці [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2012. — 25 квіт. — 
С. 3.  

Про проведення в Тернополі ІІ Європейського відкритого фестивалю-конкурсу 
духовної пісні «Я там, де є благословення». 
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Літературний фестиваль для дітей «Дивокрай» 
Літщоденник [Текст] // Літературна Україна. — 2012. — 31 трав. — 

С. 2. — Із змісту: [21—23 травня в Тернополі відбувся літературний 
фестиваль для дітей «Дивокрай» у рамках Міжнародного симпозіуму 
«Література. Діти. Час»]. 

 

Чайківська, Я. Українські казки читати модно [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 23 трав. — С. 7 : фотогр. 

Сотні юних шанувальників книги, письменників, видавців і бібліотекарів об’єднав 
другий літературний фестиваль «Дивокрай». 

 

Міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина» 
Відгомонів фестиваль «Братина» [Текст] // Свобода. — 2012. — 

6 черв. — С. 1: фотогр.  
На Шумщині всьоме відбулося колоритне українське свято — міжобласний 

фестиваль «Братина».  
 

Віконська, І. Володимир Клименко: «Фестивалів, схожих на «Бра-
тину», — обмаль» [Текст] : цьогорічний генеральний спонсор мистецько-
краєзнавчого фестивалю «Братина» — фонд Володимира Клименка 
«Галичина-Волинь» / І. Віконська; фотогр. авт. та І. Пшоняка // Вільне 
життя. — 2012. — 6 черв. —  С. 5 : фотогр. — (Народні гуляння).    

Про мету та хід проведення сьомого мистецько-краєзнавчого фестивалю «Братина», 
що відбувся в урочищі Данилів град на Шумщині.  

 

Киричук, Г.  На Даниловій горі — «Братина» [Текст] / Г. Киричук, 
Л. Левицька // Голос України. — 2012. — 15 черв. — С. 11 : фотогр. 

Післямова до сьомого мистецько-краєзнавчого фестивалю «Братина».  
 

Клименко, О. Володимир Клименко: «Братина» братає українців» [Образо-
творчий матеріал] : [Фоторепортаж зі свята] // Свобода. — 2012. — 6 черв. — С. 3.  

 

М’ятка, А. Володимир Клименко: «Дух фестивалю «Братина» мені дуже 
близький, адже я козацького роду». [Текст] / А. М’ятка // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 6 — 12 черв. — С. 1 — 3 : фотогр.  

Огляд заходів на фестивалі «Братина».  
 

Чайківська, Я. Цьогоріч на «Братині» побувало понад 20 тисяч осіб 
[Текст] / Я. Чайківська; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
6 черв. — С. 7.  

 

Міжрегіональний фестиваль-конкурс «Грицева шкільна наука» 
Кармелюк, М. Буде наука від Гриця [Текст] / М. Кармелюк // 

20 хвилин. — 2012. — 7—8 трав. — С. 2. 
У Копичинцях відбудеться 3-й міжрегіональний фестиваль-конкурс «Грицева 

шкільна наука». 
 

Обласний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького 
самодіяльного художнього мистецтва «Блакитний вогник» 

Віконська, І. «Блакитний вогник» для дітей [Текст] / І. Віконська // 
Вільне життя. — 2012. — 22 черв. — С. 3: фотогр. — (Творчі горизонти). 

Більше п’ятдесяти обдарованих дітей працівників газових господарств Тернопілля 
стали переможцями обласного фестивалю–конкурсу дитячого та юнацького само-
діяльного художнього мистецтва «Блакитний вогник — 2012».  
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Новосядлий, Б. «Блакитний вогник» скликає друзів з усього Тернопілля 
[Текст] / Б. Новосядлий ; фотогр. В. Секели // Свобода. — 2012. — 
20 черв. — С. 8 : фотогр. — («Тернопільгаз» — на творчій хвилі). 

В Українському домі «Перемога» міста Тернополя відбувся завершальний акорд 
VII фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького самодіяльного художнього мистецтва 
газових господарств області під символічною назвою «Блакитний вогник — 2012». Голова 
журі — провідний методист ОМЦНТ Олексій Лещишин. 

 

Фестиваль бойківської культури «Бойківські фестини» 
Вандзеляк, Г. Запрошують «Бойківські фестини» [Текст] / Г. Вандзе-

ляк // Свобода. — 2012. — 13 черв. — С. 6. — (Тралі-валі — фестивалі).   
Про заходи, які  відбуватимуться в Тернополі у рамках проведення «Бойківських 

фестин», розповідає начальник управління культури ОДА Григорій Шергей.  
 

Герасимів, З. Тернопіль прийматиме перші «Бойківські фестини» 
[Текст]  // З. Герасимів  // Номер один. — 2012. — 13 черв. — С. 3.  

У Тернополі, в парку ім. Т. Шевченка, відбудеться фестиваль бойківської культури 
«Бойківські фестини». Вперше представники бойківської культури продемонструють 
давні традиції та таланти найбільшої в Україні етнічної групи.  

 

Чайківська, Я. На Тернопільщині відбувся Перший фестиваль бойківсь-
кої культури [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
20 черв. — С. 7 : фотогр. 

У парку ім. Т.Г. Шевченка пройшов регіональний фестиваль «Бойківські фестини», 
під час якого народні колективи і солісти виконували давні та сучасні пісні, а різьбарі 
й ковалі демонстрували свою майстерність. 

 

Інші фестивалі та конкурси 
Биндас, З. День молоді — в Бережанах [Текст] / З. Биндас  // Вільне 

життя. — 2012. — 15 черв. — С. 2 : фотогр. —  (Фотоінформація).  
Про святкову програму, переможців фестивалів «Казка мойого  життя» та «Юні 

таланти Бережанщини».  
 

Будар, Т. Фестиваль Бережанського замку [Текст] / Т. Будар  // Сво-
бода. — 2012. — 13 черв. — С. 7 : фотогр. — (Пізнаємо Тернопілля). 

У Бережанах проходив 4-й «Фестиваль Бережанського замку», під час якого 
відбувалися цікаві виступи аматорів сцени, гуртківців Будинку творчості школярів, 
ярмарки, розважальні та силові конкурси тощо.  
 

Васильчук, І. «Джурин-Фест» зачарував і здивував [Текст] / І. Василь-
чук  // Вільне життя. — 2012. — 13 черв. — С. 6: фотогр. — (Свято вдалося!). 

В урочищі Червоне поблизу села Ниркова Заліщицького району із розмахом 
пройшов перший фестиваль етнічної культури «Джурин-фест», гостями якого стали понад 
двадцять тисяч людей. 
 

Васильчук, І. «Цне мі ся за тобом, мій Лемківський краю!» [Текст] / 
І. Васильчук; фотогр. О. Лижички // Вільне життя. — 2012. — 6 черв. — 
С. 6 : фотогр. — (Фестивалі).  

У с. Ягільниці Чортківського району відбувся ювілейний, десятий регіональний 
фестиваль лемківської пісні, в якому взяло участь багато творчих колективів 
Тернопільщини.  
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Зарічна, Н. На Театралці єднатиме Великдень [Текст] / Н. Зарічна // 
Місто. — 2012. — 11 квіт. — С. 7 : фотогр.  

На третій день великодніх свят у Тернополі на Театральному майдані відбудеться 
творчий фестиваль «Великдень єднає».  

 

Коронація слова [Текст]  // Свобода. — 2012. —  6 черв. — С. 16. —  
(Конкурси).   

Про тернополян, які стали дипломантами найбільшого літературного конкурсу 
України — «Коронація слова».  

 

Куленич, Л. Духовна музика стирає кордони [Текст] / Л. Куленич // 
Вільне життя. — 2012. — 1 черв. — С. 5. — (Кременецькі фестини). 

Про міжнародний молодіжний фестиваль духовного співу «Кременецькі хорові 
вечори «Ave Marie».  

 

Пасічник, Н. Чортківська «Словія» збирає друзів» [Текст] / Н. Пасіч-
ник // Літературна Україна. — 2012. — 7 черв. — С. 5 : фотогр.   

У Чорткові відбувся (уже вчетверте) літературно-мистецький фестиваль «Словія — 
2012», приурочений до випуску чергового номера журналу «Золота пектораль».  

 

Солов’юк, В. Під прицілом фотоапаратів» [Текст] / В. Солов’юк // 
Свобода. — 2012. — 25 трав. — С. 8 : фотогр. — (Місто на світлинах). 

У Тернополі відбувся мистецький фестиваль «Free Art Festival», у рамках якого 
відбувся фотоквест. 

 

Софіюк, І. Змагання з ораторського мистецтва [Текст] / І. Софіюк // 
Вільне життя. — 2012. — 27 квіт. — С. 6. — (Творчість юних). 

Про ІІІ районний конкурс ораторського мистецтва «Володар слова» на Лановеччині. 
 

Федьків, О. І лилося слово у Чорткові [Текст] / О. Федьків // Свобода. — 
2012. — 25 трав. — С. 6 : фотогр. — (Фестиваль). 

Уже вчетверте у Чорткові відбувся літературно-мистецький фестиваль «Книжкова 
толока «Словія-2012».  

 

Штокало-Пархомчук, Я. Вирувало людське море візерунками [Текст] / 
Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя. — 2012. — 22 черв. — С. 1 : 
фотогр. — (Фоторепортаж). 

Про перший районний фестиваль «Бережани у вишиванці» та його учасників.  
 

Аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання Тернопільщини 

 

Дитяча хорова школа «Зоринка» 
Брик, А. Сяє «Зоринка» над містом каштанів [Текст] / А. Брик // 

Свобода. — 2012. — 16 трав. — С. 16 : фотогр. — (Наша гордість). 
На сцені обласної філармонії відбувся звітний концерт дитячої хорової школи 

«Зоринка», присвячений Дню матері. 
 

Лайко, О. Любов до мами «зоренята» висловили піснями [Текст] / 
О. Лайко // Місто. — 2012. — 16 трав. — С. 7 : фотогр.  

«Зоряна весна любові» — таку назву мала концертна програма дитячої хорової 
школи «Зоринка» в обласній філармонії. 
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Інші аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання  

 

Грушковик, О. Живе пісня у селі про Волинський край чарівний 
[Текст] / О. Грушковик // Свобода. — 2012. — 23 трав. — С. 3 : фотогр. — 
(Лановецькі мотиви: співучі Якимівці). 

Про Якимівський народний хор, історію творчого колективу, який за десятиліття 
став гордістю не лише Якимівців та Лановецького району, а й усієї України. 
 

Дискурський, В. У «Весні» танцюють всі [Текст] / В. Дискурський // 
Вільне життя. — 2012. — 22 черв. — С. 8. — (Коротко). 

Про дитячий танцювальний ансамбль «Весна» при Монастириському палаці 
культури. 
 

Хомишак, М. Тішать творчістю юні танцівники з Максимівки [Текст] / 
М. Хомишак // Свобода. — 2012. — 4 трав. — С. 3 : фотогр. — (Приємно 
повідомити). 

Уже більш як півроку в Максимівці Збаразького району діє танцювальна студія 
«Ассоль», організована батьками дітей села. 

 

Персоналії 
Барна, В. Володимир Барна: «Поставили перед собою завдання — 

виховати нову плеяду талантів» [Текст] : [інтерв’ю з відповідальним 
секретарем Національної спілки письменників, поетом, журналістом 
Володимиром Барною] / Л. Островська // Вільне життя. — 2012. — 1 черв. — 
С. 6 : фотогр. — (Інтерв’ю для «ВЖ»). 
 

Булат, М. Микола Булат: «Тішуся, коли мене забувають хвалити» 
[Текст] : [інтерв’ю з тернополянином Миколою Булатом, який знімався 
у багатьох серіалах та найбільш відомий за моновиставами] / розмовляла 
М. Понятишин // Місто. — 2012. — 25 квіт. — С. 20 : фотогр. — (Цікаві 
знайомства). 
 

Губ’як, Д. Плаче Бандура… [Текст] : [інтерв’ю з відомим музикантом-
бандуристом, вокалістом, композитором і актором, заслуженим артистом 
України, членом Національної спілки кобзарів Д. Губ’яком] / В. Молодій // 
Вільне життя. — 2012. — 11 трав. — С. 6 : фотогр. — (Митці краю). 
 

Довгошия, П. 40 кетягів калини Ганни Костів-Гуски [Текст] / 
П. Довгошия, Г. Вандзеляк // Свобода. — 2012. — 23 трав. — С. 12 : 
фотогр. — (Жінка і поезія). 

Відома українська поетеса, наша землячка з Борщівщини Ганна Костів-Гуска 
відзначила ювілей творчої діяльності. 
 

Драпак, Г. Гриць Драпак: «У день весілля доньки дзвінок: «Вам 
подарунок від Фірташа». Я у вікно — а там «Фольксваген»! Мені щелепа 
впала…» [Текст] : [інтерв’ю з народним артистом України Грицем 
Драпаком] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 
27 черв. — 3 лип. —  С. 6 : фотогр.  
 

Золотнюк, А. Візантійські ікони Володимира Шерстія [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя. — 2012. — 25 квіт. — С. 9 : фотогр. — 
(Знайомства). 

Про Володимира Шерстія, який майже два десятки років займається іконописом. 
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Левицька, Л. У Тернополі — Батумі [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2012. — 29 трав. — С. 8. 

В Українському домі «Перемога» пройшли Дні грузинської культури. 
 

Ліщук, С. «Цю роботу скеровує любов» [Текст] / С. Ліщук // Місто. — 
2012. — 30 трав. — С. 6 : фотогр.  

Про тернопільську художницю Наталю Бесараб та її роботу над портретними 
ляльками артистів. 
 

Мадзій, І. Над Кудринцями пісня лине [Текст] / І. Мадзій // Вільне 
життя. — 2012. — 9 трав. — С. 9 : фотогр. — (Мистецькі обереги). 

Про подружжя Ольгу та Володимира Ткачів, яке 30 років служить культурі села 
Кудринців Борщівського району. 
 

Новосядлий, Б. Мистецтвом він прославив Україну [Текст] / Б. Ново-
сядлий // Свобода. — 2012. — 6 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Наші незабутні).  

Світлій пам’яті нашого краянина і великого диригента Зиновія-Богдана Антківа.  
 

Погорецький, В. «Божий дух благословив…» [Текст] / В. Погорецький // 
Вільне життя. — 2012. — 13 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Митці краю). 

Про творчий і життєвий шлях члена Національної спілки письменників України 
Ганни Костів-Гуски. До 65-річного ювілею. 
 

Супрун, Н. Охоронниця пісенних традицій Лановеччини [Текст] / 
Н. Супрун // Свобода. — 2012. — 1 черв. — С. 5 : фотогр. — (Ентузіасти). 

Про організатора та керівника народно-хорових колективів, фольклорно-
етнографічних гуртів, танцювальних ансамблів у  Ланівцях і селах району Софію Іванівну 
Рижевську. 
 

Інше 
Ваврик, О. «Малярство» Христини Куріци-Ціммерман [Текст] / О. Вав-

рик // Вільне життя. — 2012. — 1 черв. — С. 5. — (Столичний вернісаж). 
У Київському музеї сучасного мистецтва в рамках проекту «Арт-Емігранти» 

відкрито виставку «Малярство» нашої землячки Христини Куріци-Ціммерман. 
 

Гадомська, Л. Тернопільська диво-писанка поїде до Києва [Текст] / 
Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 25 квіт. — С. 8 : фотогр.  

Про диво-писанку, яку в рамках проведення фестивалю «Великдень єднає» 
встановили на Театральному майдані під час Великодніх святкувань. 
 

Деркач, М. Вулична вистава: Ісус Христос прийшов у Єрусалим 
[Текст] / М. Деркач // Високий замок. — 2012. — 10 квіт. — С. 5. 

У Тернополі дві сотні акторів відтворили епізоди входження Ісуса Христа 
в Єрусалим. Вулична вистава на великодню тематику зібрала кількасот глядачів.  
 

Дністрян, С. Обов’язок перед предками [Текст] / С. Дністрян // Вільне 
життя. — 2012. — 13 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Фотоінформація) 

Напередодні Великодніх свят заслужений художник України, член Національної 
спілки художників України Богдан Ткачик подарував Тернопільському обласному 
товариству «Бойківщина», членом якого він є, портрети визначних бойків, які прославили 
Україну на ввесь світ. 
 

Смерека. Г. Іван Марчук — наша честь і слава [Текст] / Г. Смерека // 
Місто. — 2012. — 16 трав. — С. 3 : фотогр. 

Відзнакою «Честь і слава Тернопільщини» І ступеня нагородили народного 
художника України, уродженця нашого краю Івана Марчука. 
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Федорців, Н. Мельничук і Злонкевич написали шлягер [Текст] / 
Н. Федорців // Місто. — 2012. — 25 квіт. — С. 2. 

Чотири твори, до двох із яких причетні наші земляки, набрали  найбільшу кількість 
голосів на черговому турі Всеукраїнського радіофестивалю «Наша пісня року». 
 

Чорна, Н. Вибирали люди обереги… [Текст] / Н. Чорна // Вільне 
життя. — 2012. — 22 черв. — С. 8 : фотогр. — (Враження). 

Понад сотню майстрів з різних куточків України завітали на обласне свято народних 
ремесел, фольклору та хореографії «Тернопільські обереги». 
 

Шот, М. У Тернополі розмалювали люки [Текст]  / М. Шот  // Урядовий 
кур’єр. — 2012. —23 червень. — С. 24 : фотогр.   

Зробити Тернопіль ще красивішим поставила собі за мету творча молодь, узявшись 
за проведення акції «Вільне мистецтво»! У центральній частині міста розмалювали майже 
два десятки люків.  
 

До 140-річчя від дня народження Соломії Крушельницької 
 

Крищук, М. Уклін тобі, велика Соломіє! [Текст] / М. Крищук // 
Свобода. — 2012. — 15 черв. —  С. 5 : фотогр. — (Творчі звіти).    

140-річчю від дня народження Соломії Крушельницької присвятили творчі звіти  
професійно-технічні та вищі навчальні заклади Тернопільщини, які відбулися під гаслом 
«Доки живе пісня, доти живе народ».  
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