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Бібліотечна справа 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Бучко, О. Навчать іспанської мови безкоштовно [Текст] / О. Бучко // 
20 хвилин. — 2012. — 17—18 верес. — С. 4.  

Декада відкритих дверей у Тернопільській обласній універсальній науковій 
бібліотеці проходитиме з 18 по 28 вересня. Окрім заходів на користувачів бібліотеки 
чекають безкоштовні курси вивчення іспанської мови.  

 

Вітер, В. Бібліотека відкриває двері [Текст] / В. Вітер // Вільне життя. — 
2012. — 14 верес. — С. 3. — (Коротко).  

З 18 по 28 вересня в Тернопільській ОУНБ триватиме Декада відкритих дверей, 
приурочена до Всеукраїнського дня бібліотек.  

 

Давиденко, Т. «Душа, обернена до пісні» [Текст] / Т. Давиденко // Вільне 
життя. — 2012. — 28 верес. — С. 8. — (Ювілеї). 

Із нагоди 140-річчя від дня народження видатної оперної співачки, нашої землячки 
Соломії Крушельницької в Тернопільській ОУНБ відбувся літературно-мистецький вечір 
«Душа, обернена до пісні».  

 

Дворська, Л. І буде жити пісня поміж нас [Текст] / Л. Дворська // Вільне 
життя. — 2012. — 28 верес. — С. 5. — (30 вересня — Всеукраїнський день 
бібліотек). — Зі змісту: [про роботу відділу абонементу Тернопільської 
ОУНБ розповіла його завідувачка Т. П. Ковалькова]. 

Про особливості роботи тернопільських бібліотек.  
 

Дворська, Л. Музика, поезія і проза злилися воєдино на творчій зустрічі 
з Євгеном Зозуляком [у Тернопільській ОУНБ] [Текст] / Л. Дворська // 
Вільне життя. — 2012. — 28 верес. — С. 6. — (Творчий вечір). 

 

Журавлюк, В. Рибна галузь: основні тенденції [Текст] / В. Журавлюк // 
Подільське слово. — 2012. — 24 серп. — С. 3. — (Це важливо).  

Про книжкову виставку, присвячену Дню працівників рибного господарства, у 
відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ.  

 

Запрошує Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
[Текст] // Вільне життя. — 2012. — 14 верес. — С. 5.  
Програма Декади відкритих дверей у Тернопільській обласній універсальній науковій 
бібліотеці.  

 

Іванків, М. Лідія Пустовідко: співпричетність часу та долі [Текст] / 
М. Іванків // Бібліотечна планета. — 2012. — № 2. — С. 38 : фотогр. — 
(Ювілеї та ювіляри).  

Про діяльність бібліотекознавця, бібліотекаря-бібліографа, з іменем якої пов’язано 
становлення бібліотечної справи на Тернопіллі, Лідію Федорівну Пустовідко. До 90-річчя 
від дня народження.  

 

Красуляк, І. Поверніть книжки! [Текст] / І. Красуляк // Експрес. — 
2012. — 20—27 верес. — С. 14. 

У Тернопільській ОУНБ в рамках Декади відкритих дверей проходить акція 
«Пробачимо боржникам», яка дає можливість повернути заборговані видання без сплати 
пені.  
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Моліцька, Г. Що закарбовано в слові [Текст] / Г. Моліцька // Вільне 
життя. — 2012. — 20 лип. — С. 7. — (На книжкову полицю).  

Огляд бібліографічного покажчика «Культура Тернопільщини: рік 2011», виданого 
обласною універсальною науковою бібліотекою.  

 

Смільська, О. У Тернополі вчать англійської безкоштовно [Текст] / 
О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 29 серп.—7 верес. — 
С. 6 : фотогр.  

У Тернопільській ОУНБ проводяться волонтерські курси з підвищення знань із 
англійської мови.  

 

Добудова нового приміщення Тернопільської обласної 
універсальної наукової бібліотеки 

Олійник, Ю. Юрій Олійник: «Проблема архіву й бібліотеки — не 
в грошах, а в амбіціях політиків» [Текст] : [інтерв’ю з кандидатом у депутати 
Верховної Ради України Ю. Олійником] / [вела] М. Загайська // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 5—11 верес. — С. 5 : фотогр.  

Те ж // Вільне життя. — 2012. — 5 верес. — С. 5 : фотогр. 
Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Гривас, С. Привезли «живі» книги-театри [Текст] / С. Гривас // 

20 хвилин. — 2012. — 26—27 верес. — С. 4 : фотогр.  
Колекцію німецькомовних об’ємних книжок у стилі Рор-Up можна переглянути 

в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. 
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Паньків, А. З бібліотекою — плідна співпраця [Текст] / А. Паньків // 

Вільне життя. — 2012. — 24 серпня. — С. 1. — (У царстві книг). 
Про співпрацю Тернопільської ЗОШ № 4 та обласної бібліотеки для дітей у 

проведенні виховних та культурно-просвітницьких заходів. 
Інші бібліотеки області 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
«Бібліофест» з рекордами [Текст] // Місто. — 2012. — 26 верес. — С. 15.  
«Бібліофест», присвячений Всеукраїнському дню бібліотек, проведе Тернопільська 

міська ЦБС.  
 

Вітрова, С. Тернополем прокотилася хвиля «Бібліофесту» [Текст] / 
С. Вітрова // Свобода. — 2012. — 28 верес. — С. 16 : фотогр.  

Про літературний «Бібліофест» у Тернополі.  
 

Гонта, Н. Тернопіль взяли в полон…казкові герої [Текст] / Н. Гонта ; фотогр. 
М. Василечка // Вільне життя. — 2012. — 28 верес. — С. 1 : фотогр. кол. 

Про літературний «Бібліофест», який провела Тернопільська міська ЦБС 
напередодні Всеукраїнського дня бібліотек.  

 

Краснобаєв, А. Принци і скелети ходили Тернополем [Текст] / 
А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2012. — 28—29 верес. — С. 6 : фотогр.  

Парадом казкових героїв відзначила Всеукраїнський день бібліотек Тернопільська 
міська ЦБС. 
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Михно, Н. Запрошую на свято книги [Текст] / Н. Михно // Вільне 
життя. — 2012. — 26 верес. — С. 5. — (Не пропустіть).  

Тернопільська письменниця Наталка Михно розповідає про бібліотеки міста та 
запрошує на «Бібліофест».  

 

Стукало, Н. «Українські вишиванки — наче веселкові світанки» [Текст] / 
Н. Стукало // Тернопіль вечірній. — 2012. — 5 верес. — С. 4 : фотогр. кол.  

У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих відбулася творча студія, під 
час якої експонували виставку української вишивки.  

 

Інші бібліотеки  
Брик, Л. Так уже ніхто не вишиває [Текст] / Л. Брик // 20 хвилин. — 

2012. — 17—18 верес. — С. 9 : фотогр.  
Завідувачка бібліотекою с. Більче-Золотого Борщівського району Любов Брик 

розповідає про унікальну борщівську вишиванку.  
 

Тракало, О. Пам’ять про Маковея в місті над Дністром [Текст] / 
О. Тракало // Свобода. — 2012. — 28 верес. — С. 16 : фотогр. 

Про літературно-мистецьке свято «Дністрове перевесло» в м. Заліщиках та участь у 
ньому бібліотек району. 

 

Тракало, О. Пам’ять про славного сина України [Текст] / О. Тракало // 
Вільне життя. — 2012. — 28 верес. — С. 8. — (Відлуння свята). 

Про святкування 145-річчя від дня народження Осипа Маковея в м. Заліщиках та 
участь у ньому бібліотек району.  

 

Юрса, Г. «Берегиня» працює для односельців [Текст] / Г. Юрса // Вільне 
життя. — 2012. — 28 верес. — С. 1. — (У клубі). 

Про роботу народознавчого клубу «Берегиня» в бібліотеці-філії с. Скоморохів 
Тернопільського району.  

Музейна справа 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

Вандзеляк, Г. Потішило око фіалкове різнобарв’я [Текст] / Г. Вандзе-
ляк // Свобода. — 2012. — 3—5 верес. — С. 9.  

Протягом чотирьох днів у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї милувала 
око виставка фіалок, яку організували члени міського клубу «Сенполія-Захід». 

 

Голояд, І. Сотні фіалок красувалися в краєзнавчому музеї [Текст] / 
І. Голояд // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 29 серп.—4 верес. — 
С. [14] : фотогр.  

Виставку фіалок організували в обласному краєзнавчому музеї члени клубу 
«Сенполія-Захід». 

 

Костюк, С. Миттєвості лету життя [Текст] / С. Костюк // Соломія. — 
2012. — № 2 (черв.). — С. 3 : фотогр. 

Лютневе 125-річчя від дня народження режисера-новатора українського театру Леся 
Курбаса в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї пошановано тричі.  

 

Костюк, С. Триєдність Незалежності [Текст] / С. Костюк // Вільне 
життя. — 2012. — 24 серп. — С. 8. — (З передсвяткової пошти).  

Одразу трьома виставками у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 
відзначено День Незалежності України.  
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Краснобаєв, А. «У Тернополі відкрили виставку фіалок» [Текст] / 
А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2012. — 27—28 серп. — С. 5.  

Понад 200 видів фіалок виставили на огляд тернополян в обласному краєзнавчому 
музеї члени клубу «Сенполія-Захід».  
 

Попович, Ж. У краєзнавчому музеї з виставки вкрали мотанку у личаках 
[Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 4 лип.— С. 2 : фотогр.  

Незвичайна виставка авторської ляльки триває у Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї. 19 ляльок-мотанок представила майстер ручної вишивки та 
бісероплетіння Людмила Павлова.  

 

Пшоняк, І. Краєзнавчий музей заполонили фіалки [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 29 серп. — С. 3 : фотогр.  

Про виставку фіалок, організовану членами клубу «Сенполія-Захід», у Тернопіль-
ському обласному краєзнавчому музеї.  

 

Стецько, В. «Коли закінчується зима — з’являються квіти…» [Текст] / 
В. Стецько // Свобода. — 2012. — 20 лип. — С. 8 : фотогр.— (Зранена пам’ять).  

Про експозицію виставки, яку розгорнули в Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї з нагоди 75-річчя трагічної смерті Михайла Бойчука. 

 

У краєзнавчому музеї розцвіли фіалки [Текст] // Номер один. — 2012. — 
29 серп. — С. [15] : фотогр.  

Кілька сотень фіалок було представлено на виставці в обласному краєзнавчому музеї.  
 

Тернопільський обласний художній музей 
Будар, Т. «Сотниківну» презентували у Бережанах [Текст] / Т. Будар // 

Свобода. — 2012. — 7 верес. — С. 8 : фотогр. 
У Бережанському музеї Богдана Лепкого відбулась презентація роману 

«Сотниківна» та зустріч з його упорядниками Надією Білик та Богданом Мельничуком.  
 

Кармелюк, М. Краєвиди, козаки та оголена натура — у музеї [Текст] / 
М. Кармелюк // 20 хвилин. — 2012. — 17 —18 верес. — С. 11 : фотогр. 

Про виставку «Корифеї українського малярства» в обласному художньому музеї.  
 

Собуцька, В. Культ ревю [Текст] / В. Собуцька // Свобода. — 2012. — 
28 верес—1 жовт. — С. 16. — Зі змісту: 

Світ, якого ще немає на землі [виставка І. Марчука у Київській галереї «Мистецька 
зірка»]; 

У художньому музеї — полотна корифеїв [виставка творів українських художників 
70-х—початку 90-х років]; 

А в картинній галереї — солянка [спільна виставка визнаних майстрів пензля та 
учнів художніх шкіл Тернополя у виставковій залі обласної організації Національної 
спілки художників України]. 

 

Пшоняк, І. Вшанували відомого скрипаля [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 22 серп. — С. 2 : фотогр.  

У приміщенні обласного художнього музею відбувся сотий творчий вечір відомого 
скрипаля, майстра гумору і сатири Володимира Лотоцького.  

 

Обласний комунальний музей Богдана Лепкого, м. Бережани 
Стрілець, Н. Журналістка презентувала виставку про Богдана Лепкого 

[Текст] / Н. Стрілець // Свобода. — 2012. — 17—19 верес. — С. 16 : фотогр.  
Про книжково-ілюстративну виставку «Тема Лепкіани в житті і творчості поетеси, 

журналістки Тетяни Будар» в обласному музеї Богдана Лепкого в Бережанах. 
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Обласний комунальний етнографічно-меморіальний музей  
Володимира Гнатюка, с. Велеснів  

Черемшинська, Р. Володимир Гнатюк і Микола Гоголь [Текст] : на 160-
річчя від дня смерті письменника / Р. Черемшинська // Вільне життя. — 
2012. — 7 верес. — С. 5.  

Старший науковий співробітник етнографічно-меморіального музею В. Гнатюка 
Романа Черемшинська розповідає про діяльність В. Гнатюка із популяризації творчості 
М. В. Гоголя.  

 

Інші музеї 
Бідзіля, Т. Музей у Бережанах поповнила нова експозиція [Текст] / 

Т. Бідзіля // Свобода. — 2012. — 14 верес. — С. 4. 
У Бережанському краєзнавчому музеї відкрили оновлену залу історії, побуту та 

культури депортованих українців Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя.  
 

Брик, А. У Гусятині обікрали краєзнавчий музей [Текст] / А. Брик // 
Свобода. — 2012. — 27—29 серп. — С. 16. 

Невідомі зловмисники викрали полотна з постійної експозиції музею.  
 

Бучко, О. У бункері буде музей [Текст] / О. Бучко // 20 хвилин. — 
2012. — 26—27 верес. — С. [2].  

У с. Бурканів Теребовлянського району відкриють музей «Бункер бригади 
«Больцано».  

 

Гугушвілі, Т. Чарівне дзеркало великої Соломії [Текст] / Т. Гугушвілі // 
Вільне життя. — 2012. — 21 верес. — С. 5 : фотогр.  

Про меморіальний музей Соломії Крушельницької у с. Білій Тернопільського району. 
 

Дяків, О. Через нього з нами всесвіт говорить [Текст] / О. Дяків // 
Свобода. — 2012. — 14 верес. — С. 3 : фотогр. — (Історія нашого народу) 

У с. Литячому Заліщицького району відкрили музей-садибу художника Богдана 
Горбаля «Галерея Богдана». 
 

Зюбровська, Н. Надія Зюбровська: «У Білій до цього часу є сади 
з саджанців, які посадив дід Соломії Крушельницької» [Текст] : [розповідь 
директора меморіального музею Соломії Крушельницької у селищі Біла 
Надії Зюбровської] / Д. Захарчук // Свобода. — 2012. — 27 лип. — С. 8 : 
фотогр. — (Незгасна слава).  
 

Попович, Ж. На Теребовлянщині римський костел перетворять у сакраль-
ний музей [Текст] : Роман Лубківський передав музею сакральної культури дві 
ікони / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 8 серп. — С. 12 : фотогр.  

 

У Бережанах з’явилася лемківська кімната [Текст] // Номер один. — 
2012. — 8 серп. — С. 4 : фотогр.  

У Бережанському районному краєзнавчому музеї урочисто відкрили кімнату історії 
і побуту депортованих українців, де представлено понад 1000 експонатів, пов’язаних із 
переселенцями з Лемківщини.  

 

Шкула, А. Злодіїв шукають, а сигналізації нема [Текст] / А. Шкула // 
20 хвилин. — 2012. — 12—13 верес. — С. [4] : фотогр.  

Про проблеми Гусятинського районного комунального краєзнавчого музею зі 
збереження мистецької спадщини.  
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Театри 
Тернопільський академічний обласний український  

драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 
Білик, Н. На сільській сцені [Текст] / І. Білик // Свобода. — 2012. — 

11 лип.— С. 6. — (Вистава драмтеатру).  
На сцені сільського будинку культури села Джурин відбулася вистава «Сльози Божої 

матері». Її поставили артисти Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.  

 

Дереш, Б. Чи виправдав надії театралів Чехов? [Текст] / Б. Дереш // 
Вільне життя. — 2012. — 6 лип. — С. 6. — (Враження).  

Враження від перегляду прем’єри «Три сестри» та її недоліки.  
 

Кармелюк, М. Розкажуть небилиці про Івана [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2012. — 10—11 верес. — С. 11 : фотогр. 

Виставу «Небилиці про Івана, знайдені в мальованій скрині з написами» покажуть 
у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. 
Т. Г. Шевченка актори Львівського національного академічного українського драма-
тичного театру ім. М. Заньковецької. 
 

Ластівка, П. Пішов із кіно щоб грати у театрі [Текст] : [інтерв’ю 
з тернопільським актором, режисером, драматургом Петром Ластівкою, який 
зіграв на сцені більше 100 ролей, переспівав всі арії з музичних вистав 
й оперет та відзначає 90-річчя від дня народження] / розмовляла 
А. Протасевич // 20 хвилин. — 2012. — 2—3 лип. — С. 9 : фотогр. 

 

Лоїк, Г. Григорій Лоїк: «Дивлюся на світ крізь призму митця» [Текст] : 
[інтерв’ю з головним художником Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка Г. Лоїком] / розмовляла 
В. Собуцька // Свобода. — 2012. — 14 верес. — С. 8 : фотогр.  

 

Папуша, І. «…І тихо пішов за межу» [Текст] / І. Папуша // Вільне 
життя. — 2012. — 14 верес. — С. 3 : фотогр.  

Те ж // 20 хвилин. — 2012. — 10—11 верес. — С. 4.  
10 вересня минуло 40 днів, як пішов із життя заслужений артист України, актор 

Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. 
Т. Г. Шевченка Тадей Давидко.  

 

Папуша, І. Петро Ластівка: «Я — актор-гладіатор, який осідлав трьох 
Пегасів: сцену, драматургію і поезію» [Текст] / І. Папуша // Вільне життя. — 
2012. — 6 лип. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї).  

Сторінки творчої біографії та 90-річний ювілей відомого тернопільського актора, 
режисера, драматурга, ветерана війни, народного артиста України Петра Трохимовича 
Ластівки.  

 

Попович, Ж. Життя артиста — пекло у раю [Текст] : у свої 90 років 
народний артист був і королем, і хліборобом, і воїном / Ж. Попович // Номер 
один. — 2012. — 11 лип. — С. 9 : фотогр.  

Народному артистові України, відомому драматургу Петрові Трохимовичу Ластівці 
виповнилось 90 років. З них майже тридцять віддав він сцені тоді ще Тернопільського 
обласного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка. 
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Романенко, Л. «Три сестри» закрили театральний сезон [Текст] / 
Л. Романенко // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 4—10 черв. — С. 6 : 
фотогр.  

Огляд вистави «Три сестри» у постановці Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. Режисер-постановник — В’ячеслав 
Жила.  

 

Садовська, Г. Тепер і у Форгеля буде своя зірка [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя. — 2012. — 24 серп. — С. 6 : фотогр. — (Незабутні).  

Про незабутнього Михайла Форгеля — багаторічного художнього керівника 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка. Цьогоріч йому виповнилося б 60 років.  

 

Садовська, Г. Федір Стригун: «Запорожець за Дунаєм — це як пісня» 
[Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. — 2012. — 21 верес. — С. 3 : фотогр. 

Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. 
Шевченка працює над новими виставами, готуючись до нового сезону. Одна з них — 
опера «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського у постановці Ф. Стригуна.  

 

Тернопільский академічний обласний театр актора і ляльки 
Івану Шелепу — 50! [Текст] // Вільне життя. — 2012. — 13 лип. — С. 1 : 

фотогр.  

Те ж // Свобода. — 2012. — 13 лип. — С. 1 : фотогр.  
Колектив Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки вітає 

свого директора Івана Васильовича Шелепа із 50-річчям, бажає йому нових плідних 
успіхів, звершень на благо рідного театру та всього краю. 

 

Кармелюк, М. Маленьких тернополян чекають «Малята-кармалята» 
[Текст] / М. Кармелюк // 20 хвилин. — 2012. — 7—8 верес. — С. 14. 

Новий сезон у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки 
відкриють 16 вересня виставою «Малята-кармалята» за п’єсою Г. Усача.  

 

Олекса, В. «Ляльки повертаються з відпочинку!» [Текст] / В. Олекса // 
Свобода. — 2012. — 7 верес. — С. 8 : фотогр. — (Відкриття сезону).  

Про відкриття 33-го сезону в Тернопільському академічному обласному театрі 
актора і ляльки. 

 

Олекса, В. У обласному театрі ляльок — закриття сезону [Текст] / 
В. Олекса // Свобода. — 2012. — 25 лип. — С. 14 : фотогр. — (Прощаються 
до вересня). 

Виставою «Айболить проти Бармалея» закриють сезон у Тернопільському 
академічному обласному театрі актора і ляльки.  

 

Шелеп, І. Іван Шелеп: «Робимо з любов’ю те, що у нас найкраще 
виходить…» [Текст] : [інтерв’ю з художнім керівником, заслуженим діячем 
мистецтв України, вмілим очільником Тернопільського академічного 
обласного театру актора і ляльки Іваном Шелепом] / розмову вів 
О. Вільчинський // Свобода. — 2012. — 20 лип. — С. 8 : фотогр. — (Інтерв’ю 
з нагоди ювілею).  

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки відзначив 50-річчя від 
дня народження художнього керівника театру Івана Васильовича Шелепа.  
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Інші театри 
Золотнюк, А. Велика політика малого театру [Текст] / А. Золотнюк 

// Вільне життя. — 2012. — 20 лип. — С. 6. — (За лаштунками).  
Заслужений діяч мистецтв України Орест Савка про театр-студію «Сузір’я» 

і постановку спектаклю «Актор та блазні».  
 

Подкович, М. Біль, пересторога, протест… [Текст] / М. Подкович // 
Соломія. — 2012. — № 2 (черв.). — С. 2 : фотогр.  

Думки з приводу вистави театру-студії «Сузір’я» «Актор та блазні», показ якої 
відбувся 28 травня в Українському домі «Перемога».  
 

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Золотнюк, А. Слухача вразять солісти [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2012. — 28 верес. — С. 5. — (Філармонія).  

1 жовтня Тернопільська обласна філармонія відкриває 73-й концертний сезон.  
 

Кармелюк, М. Лисенка вшанують годиною музики [Текст] / 
М. Кармелюк // 20 хвилин. — 2012. — 10—11 верес. — С. 11.  

На вечір музики, присвячений 170-й річниці від дня народження основоположника 
української класичної музики Миколи Лисенка, запрошує Тернопільська обласна 
філармонія.  

 

Кармелюк, М. Сезон відкриває оркестр [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2012. — 28—29 верес. — С. 14 : фотогр. кол.  

1 жовтня концертом симфонічного оркестру Тернопільська обласна філармонія 
відкриє 73-й концертний сезон.  

 

Кармелюк, М. У філармонії — Крушельницька [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2012. — 1—2 жовт. — С. 11.  

На мистецьке дійство «Соломія Крушельницька» за п’єсою Б. Мельничука запрошує 
Тернопільська обласна філармонія.  

 

Лемішка, Я. Запорука успіху — віра в себе і щоденна копітка праця 
[Текст] : [інтерв’ю з директором Тернопільської обласної філармонії, 
народним артистом України Ярославом Лемішкою] / розмовляла 
О. Прохорець // Соломія. — 2012. — № 2 (черв. ). — С. 2 : фотогр.  

 

Собуцька, В. Сузір’я талантів [Текст] / В. Собуцька // Соломія. — 
2012. — № 2 (черв.). — С. 2. — (А музика звучить ).  

У Тернопільській обласній філармонії відбулася концертна програма під назвою 
«Сузір’я талантів — 2012», присвячена переможцям, лауреатам, дипломантам 
міжнародних конкурсів — вихованцям Тернопільського обласного державного музичного 
училища ім. С. Крушельницької.  

 

Чайківська, Я. 1 жовтня розпочнеться концертний сезон у філармонії 
[Текст] / Я. Чайківська ; фотогр І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
26 верес. — С. 2 : фотогр.  

 

Чорна, О. Музика звучатиме лише для вас… [Текст] / О. Чорна // 
Свобода. — 2012. — 28 верес.—1 жовт. — С. 16 : фотогр. 

1 жовтня, у Міжнародний день музики, Тернопільська обласна філармонія відкриє 
73-й концертний сезон.  
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Чорна, Н. Через терни до зірок [Текст] / Н. Чорна // Вільне життя. — 
2012. — 4 лип. — С. 9 : фотогр. — (Знайомства зблизька). 

Про творчий шлях чоловічого вокального ансамблю «Акорд» Тернопільської 
обласної філармонії.  

 

Юхно-Лучка, М. До відкриття сезону — концерт Равеля [Текст] / М. Юхно-
Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 26 верес.— 2 жовт. — С. 8. 

Про відкриття нового сезону в Тернопільській обласній філармонії та програму 
святкового концерту.  

 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
Красновська, Л. «Ми танцюємо, бо любимо…» [Текст] : в ансамблі тан-

цю «Євшан» виконують «Гопак» і співають Гімн України не лише нащадки 
емігрантів / Л. Красновська // RIA плюс. — 2012. — 4 лип. — С. 19 : фотогр. 

Про концерт канадського ансамблю «Євшан» у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса та 
враження тернополян від їх виступу.  

 

Романів, Д. У палац культури — сходами [Текст] / Д. Романів // Вільне 
життя. — 2012. — 20 лип. — С. 5. — (Рекомендації).  

Начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Олександр 
Смик розповідає про реконструкцію сходів ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса та просить 
обласну владу долучитись до виділення коштів.  

 

Сходи до «Березоля» звузять [Текст] // Місто. — 2012. — 25 лип. — 
С. 2 : фотогр. 

У Тернополі продовжують ремонт сходів ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
Очікуваної фінансової підтримки від держави та області так і не отримали.  

 

Чайківська, Я. «Євшан» розпочав турне із Тернополя [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 4 лип. — С. 2 : фотогр.  

У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся концерт Українського народного 
ансамблю «Євшан» із Канади.  

 

Інші концерти 
«Горнусь до тебе, Україно» [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2012. — 

29 серп. — С. 6 : фотогр. 
Під такою назвою у будинку культури мікрорайону «Пронятин» відбувся святковий 

концерт з нагоди 21-ї річниці Незалежності України.  
 

Дискурський, В. Дивували аматори [Текст] / В. Дискурський // Вільне 
життя. — 2012. — 27 лип. — С. 8. — (Коротко). 

У Монастириському районному палаці культури звітують художні самодіяльні 
колективи. 22-й річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України 
приурочили виступ аматори з Гончарівки, Криниці, Комарівки, Лядського, Лазарівки та 
Бобрівників.  

 

Іванишин, В. «Тут наша колиска – тут наша родина» [Текст] / 
В. Іванишин // Свобода. — 2012. — 31 серп. — С. 2 : фотогр. — (І працею, 
і піснею освячений мій край).  

На сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка відбувся творчий звіт аматорських та мистецьких колективів 
Заліщицького району. 
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Леськів, С. З піснею від села до села [Текст] / С. Леськів // Свобода. — 
2012. — 20 лип. — С. 5 : фотогр. — (Приємно повідомити).  

У Лисичинцях Підволочиського району відбувся фестиваль української пісні «З 
піснею від села до села». Директор будинку народної творчості запросила на свято 
солісток із сусідніх сіл — Шельпак і Шилів.  

 

Клубні заклади 
Український народний дім «Перемога» 

Вітер, В. Перепустка — три пісні українською мовою [Текст] / В. Вітер // 
Вільне життя. — 2012. — 28 верес. — С. 8. — (Анонс).  

Тернопільський обласний відбірковий конкурс фестивалю «Червона рута» 
відбудеться 29 вересня в Українському домі «Перемога».  

 

Вітер, В. У Тернополі — відбір на «Червону руту» [29 вересня 
в Українському домі «Перемога»] [Текст] / В. Вітер // Вільне життя. — 
2012. — 21 верес. — С. 8.  

 

Гадомська, Л. «Червона рута» запалюватиме зірки у Тернополі [Текст] / 
Л. Гадомська // 20 хвилин. — 2012. — 19—20 верес. — С. 2.  

Наприкінці вересня в Українському домі «Перемога» відбудеться відбірковий 
конкурс Всеукраїнського фестивалю «Червона рута».  
 

Інші клубні заклади 
Скоробагата, Л. «Озерний вітер» у Стегниківцях [Текст] / Л. Скоробагата // 

Вільне життя. — 2012. — 20 лип. — С. 8 : фотогр. — (Театральне життя).  
У Стегниківському будинку культури Тернопільського району відбулася 

інсценізація повісті українського поета і прозаїка Юрія Покальчука «Озерний вітер».  

Кіно 
Кармелюк, М. У «Палаці кіно» будуть навіть фільми у 3D [Текст] / 

М. Кармелюк // 20 хвилин. — 2012. — 27—28 серп. — С. 11 : фотогр. 
У Тернополі відновив роботу кінотеатр «Палац кіно».  

 

У «Палаці кіно» — найновіші фільми за… 20 гривень [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 29 верес.—4 жовт. — С. 8.  

Після трирічної перерви кінотеатр «Палац кіно» знову відчинив двері для глядачів.  
 

Чайківська, Я. Друге дихання кінотеатру ім. Івана Франка [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 29 серп. — С. 3.  

Колишній кінотеатр ім. Івана Франка в Тернополі постав у новому амплуа — «Палац 
кіно».  

Кінофестиваль «Дні українського кіно» в Тернополі  
Віконська, І. Володимир Клименко: «Українське кіно повинно 

домінувати» [Текст] / І. Віконська // Вільне життя — 2012. — 26 верес. — 
С. 5 : фотогр. кол.  

Про кінофестиваль «Дні українського кіно», який проведуть у Тернополі Міжнародний 
кінофестиваль «Молодість» та благодійний фонд «Україна—Волинь» Володимира Клименка.  

 

Стрічук, М. Українське кіно для українців [Текст] / М. Стрічук // 
Свобода. — 2012. — 12 верес. — С. 4. 

Міжнародний кінофестиваль «Молодість» та благодійний фонд «Галичина-Волинь» 
Володимира Клименка презентують на Тернопільщині проект «Дні українського кіно». 
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Навчальні заклади 
Тернопільське обласне державне музичне училище  

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

2012. — № 1 (берез.). — С. 2 : фотогр. — (Пишаємося).  
Характерні особливості творчого вечора відомого композитора, викладача Терно-

пільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької, заслуже-
ного діяча мистецтв України Юрія Кіцили «Бо ти блаженна і земна», який пройшов у 
Національній спілці письменників України (Київ).  
 

Вітаємо нових лауреатів і дипломантів [Текст] // Соломія. — 2012. — 
№ 1 (берез.). — С. 2. 

Тринадцятеро студентів Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької стали лауреатами і дипломантами Всеукраїнського конкурсу-
фестивалю гри на народних інструментах у Кіровограді.  
 

Левенець, І. Ігор Левенець: «Диригентська діяльність — це сенс мого 
життя» [Текст] : [інтерв’ю з відомим митцем, багатолітнім керівником хору 
та симфонічного оркестру Тернопільського обласного державного музичного 
училища ім. С. Крушельницької, заслуженим діячем мистецтв України 
Ігорем Прокоповичем Левенцем] / розмову вів О. Смоляк // Свобода. — 
2012. — 13 лип. — С. 8 : фотогр. — (Варіації на тему).  
 

Рудзінський, М. «Viva – Концертино! Viva – Музика! Viva – Мер!» 
[Текст] / М. Рудзінський // Вільне життя. — 2012. — 6 лип. — С. 2. — 
(У наших сусідів).  

Член журі регіонального конкурсу виконавців на духових та ударних інструментах 
«Концертино — 2012», директор Тернопільського обласного державного музичного 
училища ім. С. Крушельницької М. Рудзінський про конкурс, переможців з Тернополя та 
атмосферу справжнього мистецького свята у Калуші.  
 

Рудзінський, М. «Viva, «Концертино»! Viva, музика! Vіva, мер!» 
[Текст] / М. Рудзінський // Соломія. — 2012. — № 2(черв.). — С. 2 : фотогр. 

Директор Тернопільського обласного державного музичного училища ім. 
С. Крушельницької про свою участь у VII регіональному конкурсі виконавців на духових 
та ударних інструментах «Концертино — 2012» в Калуші Івано-Франківської області.  
 

Смоляк, О. Продовжувач галицьких хорових традицій [Текст] : Ігорю 
Левенцю — 70! / О. Смоляк // Соломія. — 2012. — № 2 (черв.). — С. 3 : 
фотогр.  

Про відомого українського диригента та педагога, багатолітнього завідувача відділу 
хорового диригування Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької, керівника хорового колективу цього навчального закладу, 
заслуженого діяча мистецтв України Ігоря Прокоповича Левенця.  
 

Теребовлянське вище училище культури 
Гордій, М. Вона була королевою мажореток [Текст] / М. Гордій // Вільне 

життя. — 2012. — 27 лип. — С. 5 : фотогр. — (Рік болю, суму, пам’яті). 
Слово-спогад про Галину Гордій — викладача хореографії, балетмейстера-

постановника ансамблю барабанщиць «Мажоретки» Теребовлянського вищого училища 
культури.  
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Інші навчальні заклади 
Боднар, М. Оберіг Тернополя Дарина — на Театральному майдані 

[Текст] / М. Боднар // 20 хвилин. — 2012. — 17—18 верес. — С. 5 : фотогр. 
Ляльку-мотанку висотою майже у два з половиною метри презентувала 

Тернопільська школа народних ремесел під час виставки учнівських робіт. 
 

Бориславський, С. Окраса музичної школи [Текст] / С. Бориславський // 
Свобода. — 2012. — 28 верес.—1 жовт. — С. 1. — (Фотосюжет).  

Про дитячий фольклорний ансамбль «Гречні фраїрки» Монастириської музичної 
школи.  

 

Гривас, С. Мистецтво дорожчає [Текст] / С. Гривас // 20 хвилин. — 
2012. — 14—15 верес. — С. 2. 

Збільшено плату за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладах.  

 

Чорна, О. Диво, створене золотими дитячими руками [Текст] / 
О. Чорна // Свобода. — 2012. — 21 верес. — С. 4 : фотогр. 

Про роботу Тернопільської школи народних ремесел.  

Виставки, пленери 
Бурма, В. Живописці, не ховайте ваші пензлі! [Текст] / В. Бурма // 

Вільне життя. — 2012. — 13 лип. — С. 8. — (Фотоінформація).  
Десять днів художники зі Львова, Києва, Харкова, Дніпропетровська, Тернополя, 

Теребоволі та інших міст України були учасниками пленера у Теребовлі. 
 

Гадомська, Л. «Жінка в об’єктиві» Івана Пшоняка стала лідером 
фотовиставки [Текст] / Л. Гадомська // Свобода. — 2012. — 10—12 верес. — 
С. 16 : фотогр. — (Знай наших!) 

У Тернопільському прес-клубі відбулося нагородження переможців фотовиставки 
«Жінка в об’єктиві», організованої Тернопільською обласною асоціацією жінок за 
підтримки Українського жіночого фонду. 
 

Левицька, Л. Виручені за продані картини кошти художники подарували 
дітям [Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 2012. — 21 лип. — С. 13 : 
фотогр. — (Хроніка). 

Всеукраїнський живописний пленер «Старе нове місто» відбувся у Теребовлі. 
Протягом тижня майстри пензля з різних куточків України і з-за кордону відтворювали 
пам’ятки найстарішого міста області, яке цього літа відзначає 915 років із часу 
заснування.  
 

Удін, Є. Польський Ельблонг — місто-побратим Тернополя [Текст] / 
Є. Удін // Соломія. — 2012. — № 1 (берез.). — С. 3 : фотогр.  

Заслужений художник України, доцент кафедри образотворчого мистецтва ТНПУ 
ім. В. Гнатюка розповідає про свою участь у Міжнародному пленері «Імпресії», який 
відбувся в Янові, неподалік Ельблонга (Польща). 
 

Чайківська, Я. Микола Пазізін підкорив Хожув [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 25 лип. — С. 1: фотогр.  

Про участь тернопільського художника, члена Національної спілки художників 
України Миколи Пазізіна у роботі десятиденного пленеру, що відбувся в польському місті 
Хожуві. 
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Виставка українського скульптора XVIII століття  
І.-Г. Пінзеля в Луврі (Париж, Франція) 

Мичко, С. Між обвалом і Парижем [Текст] : Пінзелівська скульптура 
святого Онуфрія дивом не постраждала, коли скеля обвалилася на храм / 
С. Мичко // Україна молода. — 2012. —8 серп. — С.13 : фотогр. — 
(Пам’ятки).  

Про заплановану виставку творчої спадщини Пінзеля в Парижі та боротьбу громади 
міста Бучача проти вивезення творів видатного майстра до Лувру.  

 

Попович, Ж. Бучаччина Пінзеля поміняла на Пінзеля [Текст] : натомість 
жителі Рукомиша не пустили Святого Онуфрія до Парижа // Номер один. — 
2012. — 12 верес. — С. 4. 

Бучачани відмовились надати роботи І.-Г. Пінзеля для виставки у Парижі. 
 

Попович, Ж. Пінзель захистив церкву в Рукомиші — парафіяни 
захищають твори Пінзеля, або Чому громада не віддала музейникам 
св. Онуфрія вартістю 10 млн. доларів? [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 
2012. — 8 серп. — С. 9 : фотогр. 

Парафіяни Покровської (м. Бучач) та церкви св. Онуфрія (с. Рукомиш) відмовились 
передати на реставрацію, відтак і на виставку до французького Лувру роботи І.-Г. Пінзеля. 

 

Садовська, Г. Святий Онуфрій у Лувр не поїде? [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя. — 2012. — 12 верес. — С. 1 : фотогр. 

 

Шкула, А. Скульптуру Пінзеля заховали від Лувру [Текст] : скульптуру 
всесвітньовідомого Івана Пінзеля «Святий Онуфрій», яку Україна мала намір 
представити в Луврі, до Франції не повезуть. Місцева громада через страх 
втратити цінну пам’ятку назавжди сховала її / А. Шкула // 20 хвилин. — 
2012. — 6 — 7 серп. — С. 6 : фотогр. 

 

Шмига, Я. Рукомиська дуля Парижу [Текст] / Я. Шмига // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 19—25 верес. — С. 9 : фотогр. 

Громада с. Рукомиша Бучацького району відмовилася надати скульптуру 
Св. Онуфрія роботи І.-Г. Пінзеля для виставки в Луврі.  

 

Фестивалі, конкурси, масові свята 

Всеукраїнський фестиваль лемківської культури 
«Дзвони Лемківщини» 

Вандзеляк, Г. Цне мі ся за тобом, мій Лемківський краю! [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода— 2012. — 6 — 9 серп. — С. 3 : фотогр. — 
(Фестиваль).  

Під таким гаслом 4 — 5 серпня на Монастирищині відбувся традиційний 
Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Підбито його 
підсумки.  
 

Василечко, М. Били танці і співанки, вшитко било гідне, били радіст 
і сьміх, і словечко рідне [Текст] / М. Василечко // Вільне життя. — 2012. — 
10 серп. — С. 1 : фотогр. — (Фестивалі).  

Про цьогорічну програму Всеукраїнського фестивалю «Дзвони Лемківщини», на 
якому побували щонайменше 50 тисяч лемків та гостей із усіх куточків України та 
закордоння.  
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Гачевська, С. Лемківська ватра запрошує [Текст] / С. Гачевська // Вільне 
життя. — 2012. — 20 лип. — С. 8. — ( Фестиваль).  

Про насичену програму заходів на Всеукраїнському фестивалі лемківської культури 
«Дзвони Лемківщини», який відбудеться 4 — 5 серпня неподалік Монастириська.  

 

Гачевська, С. Лемківська ватра запрошує на фестиваль [Текст] / 
С. Гачевська // Свобода. — 2012. — 25 лип. — С. 14.  

4—5 серпня в урочищі «Бичова» неподалік Монастириська знову запалає ватра 
Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини» — надзвичайно 
цікавого заходу за формою проведення, тематикою і змістом.  

 

Дутка, Ю. Лемки запрошують на фестиваль [Текст] / Ю. Дутка // 
20 хвилин. — 2012. — 3—4 серп. — С. 3.  

Програма фестивалю. 
 

Микола Люшняк здійснив мрії лемківських дітей [Текст] // Вільне 
життя. — 2012. — 8 серп. — С. 2 : фотогр.  

Те ж // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 8-14 серп. — С. 3 : фотогр.  
На чотирнадцятому Всеукраїнському фестивалі лемківської культури уперше 

запалили дитячу ватру. Микола Люшняк разом із фондом «Мрії збуваються» надав 
спонсорську допомогу учасникам фестивалю.  

 

Мичко, С. І ватрочка для лемченят [Текст] / С. Мичко // Україна 
молода. — 2012. — 7 серп. — С. 3 : фотогр.  

Родзинкою цьогорічних «Дзвонів Лемківщини» стала спеціальна програма для 
наймолодших. Маленькі лемченята виступали на своїй малій сцені та запалили свою 
лемківську ватрочку. 

 

Осадчук, Л. Лемки зберуться на Тернопільщині [Текст] / Л. Осадчук // 
День. — 2012. — 2 серп. — С. 11. 

Як пройде XIV Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини» розповідає 
заступник начальника управління культури Тернопільської облдержадміністрації 
Михайло Франків.  

 

…Поруч з великою запалять маленьку ватру [Текст] // Голос України. — 
2012. — 4 серп. — С. 5. — (Нам повідомляють, що…).  

Про культурно-мистецьку програму для дітей на Всеукраїнському фестивалі 
«Дзвони Лемківщини».  

 

Прокопенко, В. На Монастирищині знову лунало «Цне мі ся за тобом, 
мій лемківський краю!» [Текст] /В. Прокопенко // Номер один. — 2012. — 
8 серп. — С. 12 : фотогр.  

Як на малій, так і на великій сценах відвідувачів розважали виступами колективів, 
феєрверками та запаленням лемківської ватри.  
 

Смільська, О. «Дзвони Лемківщини» з новою книжкою, піснями, 
танцями та дитячою ватрою [Текст] /О. Смільська // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 8—14 серп. — С. 14 : фотогр.  

Про насичену та різнопланову програму фестивалю.  
 

Сушко, В. Місце під сонцем, або Як народні промисли переростають у біз-
нес [Текст] / В. Сушко // Вільне життя. — 2012. — 31 серп. — С. 3.— (Резонанс).  

Відповідь директора Тернопільського обласного методичного центру народної 
творчості на публікацію М. Мадзюка «Містечко перетворили на базар» (Вільне життя. — 
2012. — 15 серп.), присвячену організації фестивалю «Дзвони Лемківщини».  
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Томчишин, Ю. «Дзвони Лемківщини» відлунали на Тернопіллі [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 8 серп. — С. 24 : фотогр. 

 

Чайківська, Я. Фестиваль лемківської культури зібрав рекордну 
кількість відвідувачів — 50 тисяч [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 8 серп. — С. 4 : фотогр. — ( Фестивалі).  

 

Шкула, А. На «Дзвонах Лемківщини» чекають гостей [Текст] / 
А. Шкула // 20 хвилин. — 2012. — 23—24 лип. — С. 6 : фотогр.  

Про програму цьогорічного фестивалю розповідає голова Всеукраїнського 
товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович.  

 

Шкула, А. Тисячі лемків з’ їхалися на ватру [Текст] // 20 хвилин. — 
2012. — 8—9 серп. — С. 6 : фотогр.  

 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького 
пісенного мистецтва «Кришталевий жайвір» 

Процик, І. На фестиваль приїдуть 120 молодих вокалістів [Текст] / 
І. Процик // 20 хвилин. — 2012. — 24—25 верес. — С. 11.  

З 26 по 30 вересня у Тернополі проходитиме фестиваль-конкурс дитячого та 
юнацького пісенного мистецтва «Кришталевий жайвір».  

 

Всеукраїнський фестиваль сільської молоді  
«Купальська феєрія» 

Голояд, І. У Чагарях шукали квітку папороті [Текст] / І. Голояд // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 11—17 лип. — С. 14 : фотогр.  

Четвертий рік поспіль у ніч з 6 на 7 липня в Чагарях Гусятинського району відбувся 
Всеукраїнський фестиваль сільської молоді «Купальська феєрія».  

 

Левицька, Л. …У Чагарях феєрія [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2012. — 7 лип. — С. 13.  

Всеукраїнський фестиваль «Купальська феєрія» відбувся за підтримки місцевої 
влади та відомого митця і мецената Михайла Мацієвського.  

 

Мельник, Я. У Чагарях згадали давні традиції [Текст] / Я. Мельник // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 11 лип. — С. 7 : фотогр. — (Фестивалі).  

Про проведення Всеукраїнського фестивалю сільської молоді «Купальська феєрія» 
та участь у ньому мистецьких колективів і виконавців із багатьох областей України.  
 

Хміляр, Л. Вогонь, вода і феєрія купальської ночі [Текст] / Л. Хміляр; 
фотогр. І. Чорної // Свобода. — 2012. — 11 лип. — С. 3 : фотогр. — 
(Фестивалили до ранку).  

Про талановитих учасників та заходи в рамках Всеукраїнського фестивалю сільської 
молоді «Купальська феєрія».  

 

Фольклорно-мистецьке свято  
«В Борщівському краї цвітуть вишиванки» 

 

Борщів укотре здивує Борщем [Текст] : [програма VI фольклорно-
мистецького свята «В Борщівському краї цвітуть вишиванки»] / підгот. 
С. Лінчевська // Вільне життя. — 2012. — 7 верес. — С. 1.  
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Борщівська лялька–мотанка потрапила до Книги рекордів України 
[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 12—18 верес. — С. [16]. 

Барвистими вишиванками, мелодійними піснями, смачним борщем, а ще чотирма 
рекордами України запам’яталося цьогорічне фольклорно-мистецьке свято 
«В Борщівському краї цвітуть вишиванки».  
 

Брик, А. Чотири рекорди України, 45 видів борщу та сотні вишиванок 
[Текст] / А. Брик // Свобода. — 2012. — 10—12 верес. — С. 14 : фотогр. кол.  

Про цьогорічний фестиваль «В Борщівському краї цвітуть вишиванки». 
 

Коляда, А. Розкішні вишиванки, 50 видів борщу і 13-метрова лялька 
[Текст] : усе це і не тільки можна буде побачити, а смачні страви — 
і скуштувати цієї неділі у Борщові [під час фольклорно-мистецького свята 
«В Борщівському краї цвітуть вишиванки»] / А. Коляда // Свобода. — 
2012. — 7 верес. — С. 8.  

 

Краснобаєв, А. У Борщеві в неділю — вишиванки та борщ [Текст] / 
А. Краснобаєв // 20 хвилин . — 2012. — 7—8 верес. — С. 3.— (Резонанс).  

8—9 вересня в Борщеві чекають гостей на фольклорно-мистецьке свято 
«В Борщівському краї цвітуть вишиванки».  
 

Красновська, Л. Борщів побив аж чотири рекорди! [Текст] : [найвищу 
ляльку мотанку, найвищу і найширшу плахту, найдовшу і найширшу крайку 
створили майстри у райцентрі з нагоди фольклорно-мистецького свята 
«В Борщівському краї цвітуть вишиванки»] / Л. Красновська // 20 хвилин. — 
2012. — 12—13 верес. — С. 1, 2 : фотогр.  

 

Мадзій, І. До фестивалю вишиванок у Борщеві готуються вже сьогодні 
[Текст] / І. Мадзій // Вільне життя. — 2012. — 27 лип. — С. 1 : фотогр. — 
(Прес-тур).  

Про те, як готується Борщівщина до VI фольклорно-мистецького свята 
«В Борщівському краї цвітуть вишиванки», головну родзинку свята та участь 
бібліотекарів сіл Дністрове та Більче-Золоте у цьому самобутньому святі.  

 

Мадзій, І. І душа в вишиванках розмаю розцвітає в Борщівському краї 
[Текст] / І. Мадзій // Вільне життя. — 2012. — 12 верес. — С. 1, 2 : фотогр.  

Про учасників та заходи в рамках фольклорно-мистецького свята «В Борщівському 
краї цвітуть вишиванки».  

 

Попович, Ж. У Борщеві борщ замотали в мотанку [Текст] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 12 верес. — С. [15] : фотогр. 

Про особливості цьогорічного фольклорно-мистецького свята «В Борщівському краї 
цвітуть вишиванки».  

 

Чайківська, Я. Як у Борщові смакували борщем та водили кривий танець 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 12 верес. — С. 4 : 
фотогр. 

Нотатки про програму та підсумки проведення фольклорно-мистецького свята 
«В Борщівському краї цвітуть вишиванки».  
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Інші фестивалі та конкурси 
Ваврик, Є. Голосно дзвеніли «Прикарпатські співаночки» [Текст] / 

Є. Ваврик // Вільне життя. — 2012. — 20 лип. — С. 8 : фотогр. — (Знай 
наших!).  

Про Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Прикарпатські співаночки — 
2012». П’ятеро лауреатів першої премії із Тернопільщини.  

 

Дудар, Г. «Якщо ти зробив десять ляльок, то вже не зупинишся…» 
[Текст] / І. Дудар // Свобода. — 2012. — 13 лип. — С. 8 : фотогр. — 
(Відроджуємо українське).  

Серед переможців II-го Всеукраїнського конкурсу народної ляльки (м. Київ) 
є й представники Тернопілля.  

 

Низькій уклін Вам, організатори [Текст] // Вільне життя. — 2012. — 
1 серп. — С. 6. – (Подякуй, газето!)  

Група митців народних художніх промислів висловлює щиру подяку організаторам 
та працівникам культури за професіоналізм у підготовці IV регіонального фестивалю 
мистецтв «Забави у княжому місті» .  

 

Попович, Ж. Тернопільська «Гуцулочка» — краща українська лялька 
[Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 11 лип. — С. 15 : фотогр.  

На II-му Всеукраїнському конкурсі мотанки лялька майстрині з Тернополя Людмили 
Павлової «Гуцулочка» стала переможницею в номінації «Сучасна лялька в українському 
народному вбранні».  

 

Синенька, Б. Усіх об’єднала українська пісня [Текст] / Б. Синенька // 
Свобода. — 2012. —6 лип. — С. 8 : фотогр. — (Ніби у рідному селі).  

У Тернополі відбувся ХІІ обласний конкурс виконавців фольклору, традиційних 
народних звичаїв і обрядів на здобуття премії ім. В. Гнатюка.  

 

Аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання Тернопільщини 
Народний аматорський ансамбль «Більчанки» 

Мадзій, І. «Більчанкам» аплодував Крим [Текст] / І. Мадзій // Вільне 
життя. — 2012. — 8 серп. — С.12. — (Вітаємо з перемогою).  

Народний аматорський ансамбль «Більчанки» повернувся з перемогою. Співачки 
брали участь у II Всеукраїнському фестивалі «Україна — свята родина». 

 

Мадзій, І. Душа радіє, коли співають «Більчанки» [Текст] / І. Мадзій // 
Вільне життя. — 2012. —1 серп. — С. 9 : фотогр. – (З піснею по життю). 

Про учасників народного аматорського вокального ансамблю «Більчанки». Вони 
представляли неповторну культуру й пісні Борщівщини на ІІ Всеукраїнському фестивалі 
«Україна — свята родина». 

 

Інші аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання  

 

Герасимів, З. Танцювальний клуб «Віват» привіз з Італії 14 кубків 
[Текст] / З. Герасимів // Номер один. — 2012. — 11 лип. — С. 15 : фотогр.  

Колектив клубу спортивного танцю «Віват» повернувся із щорічного міжнародного 
відкритого чемпіонату Італії зі спортивного танцю, що проходив у місті Червія. Він привіх 
14 кубків. 
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Гриневич-Борисяк, Л. Підкорює нові вершини у танці [Текст] : [інтерв’ю 
з керівником студії сучасної хореографії «Т.А.Н.Г.о» та зразкового ансамблю 
танцю «Рожева пантера» Тернопільського національного економічного 
університету] / розмовляла А. Протасевич // 20 хвилин. — 2012. — 20 — 
21 серп. — С. 9 : фотогр.  

 

Дичко, І. Браво «Надія», браво, «Весна»! [Текст] / І. Дичко // Свобода. — 
2012. — 13 лип. — С. 4 : фотогр. — (Єднання слов’янського духу). 

У Монастириськах виступили два хореографічних ансамблі — «Надія» із Канади та 
«Весна» з місцевого палацу мистецтв. 

 

Мадзій, І. «Надія» ніколи не розчаровує [Текст] / І. Мадзій // Вільне 
життя. — 2012. — 13 лип. — С. 5 : фотогр. — (Повернулися з перемогою).  

Народний зразковий танцювальний колектив «Надія» Борщівської школи мистецтв 
повернувся з перемогою із міжнародного конкурсу «Солнце — радость — красота», що 
проходив у містечку Несебрі (Болгарія). Танцюристи вибороли друге місце.  

 

Проник, К. Тернопільські танцюристи стали кращими в Європі [Текст] / 
К. Проник // Місто. — 2012. — 4 лип. — С. 24 : фотогр.  

Танцювальний колектив «Альянс» зайняв перше місце на міжнародному фестивалі 
«Діти сонця» у Несебрі (Болгарія). 

 

Процик, І. Наші танцюристи — кращі в Європі [Текст] / І. Процик // 20 
хвилин. — 2012. — 9—10 лип. — С. 4.  

Про перемогу танцюристів танцклубу «Альянс» на міжнародному фестивалі «Діти 
сонця» у болгарському місті Несебрі.  

 

Синенька, Б. На білецькому весіллі у Львові грали настасівські 
музиканти [Текст] / Б. Синенька // Свобода. — 2012. — 28 верес.—1 жовт — 
С. 16.  

Про народний аматорський обрядово-фольклорний колектив «Білівчанки» (с. Біла 
Тренопільського р-ну).  

 

Федишен, Б. «Барвінок» витанцьовував у Польщі [Текст] / Б. Федишен // 
Свобода. — 2012. — 11лип. — С. 16 : фотогр. — (Знай наших). 

Зразковий ансамбль танцю «Барвінок» Кременецького районного будинку культури 
взяв участь у третьому міжнародному фестивалі дитячих фольклорних колективів у місті 
Познані (Польща).  

 

Шевельова, Т. Майстер танцю Тарас Магдач допомагає розкритися 
талантам [Текст] / Т. Шевельова // Вільне життя. — 2012. — 10серп. — С. 5 : 
фотогр. — (Джерела творчості).  

Про керівника дитячого танцювального колективу «Весна» при Монастириському 
районному палаці культури.  

 

Персоналії 
Астаф’єв, О. Олександр Астаф’єв: «Тут немає місця для марних і безра-

дісних думок» [Текст] : [інтерв’ю з нашим земляком, відомим українським 
поетом і літературознавцем, професором Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка Олександром Астаф’євим] / Є. Зозуляк // 
Свобода. — 2012. — 10 серп. — С. 8 : фотогр. — (Серед обрисів 
майбутнього).  
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Басараб, Н. Грані творчості Наталії Басараб [Текст] : [інтерв’ю 
з відомою художницею та лялькаркою Наталею Басараб // Тернопіль 
вечірній. — 2012. —11 лип. — С. 5 : фотогр. — (Особистості).  

Художниця про свій стиль створення картин, втілення творчих задумів та 
наймолодше захоплення — це колекційні авторські та портретні персофініковані ляльки.  
 

Басараб, Н. Робить ляльок кінозірок [Текст]: [інтерв’ю з тернопільською 
художницею Наталією Басараб] / розмовляла І. Процик // 20 хвилин. — 
2012. — 30—31 лип. — С. 9 : фотогр. 

Про колекцію ляльок художниці, натхнення та творчі плани. 
 

«Будь гордий своїм українням!» [Текст] : 25 вересня Ігорю Ґереті 
виповнилося б 74… // Нова Тернопільська газета — 2012. — 26 верес.—
2 жовт. — С. 8.  

Пам’яті мистецтвознавця, історика, громадського і культурного діяча Тернопіль-
щини Ігоря Ґерети.  
 

Горчинський, А. Анатолій Горчинський: «Коли я співаю — я живу!» 
[Текст] : 22 липня народному артисту України Анатолію Горчинському 
виповнилося б 88 років : [невідоме інтерв’ю з А. Горчинським, яке було 
записане 11 квітня 1999 року Оленою Грішиною] // Номер один. — 2012. — 
25 лип. — С. 9 : фотогр.  
 

Доскоч, П. Павло Доскоч: «Я побував у багатьох країнах, але творити 
можу тільки в Україні» [Текст] : [інтерв’ю із заслуженим артистом України, 
лауреатом фестивалю «Пісенний вернісаж — 2011» Павлом Доскочем] / 
Р. Туз // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 18—24 лип. — С. 9 : фотогр.  
 

Івану Марчуку вручили відзнаку [Текст] / фотогр. Д. Захарчука // 
Свобода. — 2012. — 27—29 серп. — С. 8 : фотогр.— (Нагородження).  

Народному художнику України І. Марчуку вручили почесний знак «Честь і слава 
Тернопільщини».  
 

До 140-річчя від дня народження Соломії Крушельницької 
Богданюк, Т. Не хлібом єдиним живе людина [Текст] : у Білій 

[Тернопільського району] постане пам’ятник родині Соломії Крушель-
ницької / Т. Богданюк // Вільне життя — 2012. — 26 верес. — С. 5.  

 

Богданюк, Т. У Білій [Тернопільського району] постане пам’ятник 
родині Соломії Крушельницької [Текст] / Т. Богданюк // Свобода — 2012. — 
24—26 верес. — С. 4.  

 

Зайко, М. Соломія Крушельницька — визначна вольова особистість 
[Текст] / М. Зайко // Тернопіль вечірній. — 2012. — 26 верес. — С. 5 : 
фотогр.  

До 140-річного ювілею від дня народження всесвітньо відомої оперної співачки, 
нашої землячки Соломії Крушельницької.  

 

Маслій, М. Наша Соломія [Текст] / М. Маслій // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 19—25 верес. — С. [8] : фотогр.  

Про славетну співачку та вшанування її пам’ті на Тернопільщині.  
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Мельничук, Б. Пам’ятник Соломії — в Італії [Текст] / Б. Мельничук // 
Свобода. — 2012. — 21 верес. — С. 4.  

Бронзове погруддя видатної оперної співачки, нашої землячки Соломії 
Крушельницької встановили у м. Торре дель Лаго (Італія). Його автор — український 
скульптор Руслан Іваницький. 
 

Про відзначення в області 140-річчя від дня народження Соломії Крушель-
ницької [Текст] : Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
30 січ. 2012 р. № 61 — од // Соломія. — 2012. — № 1 (берез.). — С.1.  
 

60-річний ювілей від дня народження поета, прозаїка, 
драматурга, редактора, журналіста, краєзнавця Богдана Мельничука 
 

Безкоровайний, Є. Його високе многотруддя [Текст] : Богданові Мель-
ничуку — 60 // Вільне життя. — 2012. — 3 серп. — С. 6. — (З ювілеєм!).  

Про добре знаного на Тернопіллі та в Україні прозаїка, драматурга, поета, редактора, 
журналіста, краєзнавця Богдана Мельничука. Автор статті акцентує увагу на літературній 
манері, художніх особливостях його популярної прози, духовному світі зображених 
героїв. До 60-річного ювілею. 
 

Ліберний, О. Король красного письменства з Волині [Текст] / 
О. Ліберний // Свобода. — 2012. — 10 серп. — С. 8 : фотогр. — (Ювілейний 
творчий вечір).  

Про творчий вечір Богдана Мельничука — талановитого письменника, журналіста, 
редактора, краєзнавця-енциклопедиста, лауреата багатьох літературних премій. До 
60-річчя від дня народження.  
 

Мала, С. Він — як бджілка на квітці, кажуть друзі ювіляра [Текст] / 
С. Мала // 20 хвилин. — 2012. — 6 — 7 серп. — С. 6 : фотогр.  

Письменник Богдан Мельничук святкував свій 60-річний ювілей у Тернопільській 
обласній філармонії. Творчий вечір він назвав «Щоб не марними були літа».  
 

Мельничук, Б. Відомий культурно-мистецький діяч відзначає 60-річний 
ювілей [Текст] : [інтерв’ю з відомим письменником, редактором, журналі-
стом і краєзнавцем Богданом Мельничуком] / спілкувався О. Лівінський // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 1 серп. — С. 5 : фотогр. — (Особистості). 

 

Мельничук, Б. «Щоби не марними були літа…» [Текст] : тернопіль-
ському літераторові Богданові Мельничуку — 60! : [інтерв’ю з відомим 
письменником напередодні 60-річного ювілею] / Л. Романенко // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 1—7 серп. — С. 7 : фотогр. 
 

Сергій Надал привітав Богдана Мельничука з ювілеєм [Текст] // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 8 серп. — С. 2 : фотогр. 

Очільник територіальної громади нашого міста взяв участь в урочистостях з нагоди 
60-річчя одного з найвідоміших представників тернопільської інтелігенції — 
письменника, журналіста і краєзнавця Богдана Мельничука.  
 

Федорців, Н. Його 60 незмарнованих літ [Текст] / Н. Федорців // 
Місто. — 2012. — 1 серп. — С. 21 : фотогр. 

Про творчий доробок та вечір з нагоди 60-річного ювілею заслуженого діяча 
мистецтв України, письменника, журналіста, краєзнавця Богдана Мельничука.  
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Чорна, Н. Богдан Мельничук: «Час усіх розставить на свої місця» 
[Текст] / Н. Чорна // Вільне життя. — 2012. — 1 серп. — С. 9 : фотогр. — 
(З ювілеєм!). 

Про метра слова, заслуженого діяча мистецтв України Богдана Мельничука, який 
другого серпня відсвяткував своє 60-річчя. 
 

Інше 
Брега, Г. І роздоллям небес, і піснями гаїв [Текст] // Свобода. — 2012. — 

27—29 серп. — С. 16 : фотогр. кол. 
Про святкування Дня села у Котюжинах Збаразького району.  

 

Вандзеляк, Г. Мандариновий дощ Людмили Лободенко [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2012. — 14 верес. — С.8 : фотогр.  

Про першу збірку «Мандариновий дощ» поетеси з Борщева Людмили Лободенко. 
 

Василечко, М. На хвилях музики до серця слухача [Текст] / М. Василеч-
ко // Вільне життя. — 2012. — 22 серп. — С. 9 : фотогр.— (Фотознайомство).  

На вулицях міста тернополяни мали нагоду послухати пристрасну кобзарську пісню 
Володимира Горбатюка — заслуженого діяча мистецтв України, засновника і першого 
голову Національної спілки кобзарів України.  
 

Вістовський, О. «Дністрове перевесло» зібрало друзів [Текст] / 
О. Вістовський // Вільне життя. — 2012. — 21 верес. — С. 6. 

Про літературно-мистецьке свято «Дністрове перевесло» в Заліщиках.  
 

Доступне мистецтво, вільне спілкування, або АРТ-двір [Текст] : 
[інтерв’ю] : [про особливості реалізації мистецького проекту АРТ-двір 
у Бучачі розповідає його ініціатор, керівник інструментального ансамблю 
«Опус» Віктор Гребеньовський] / спілкувалася А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2012. — 31 серп. — С. 5.— (Об’єднані прекрасним).  
 

Заклади культури Шумщини готуються до зими [Текст] // Свобода. — 
2012. — 27 лип.— С. 2. — (Пульс). 

Коротка інформація про поточні й капітальні ремонти в закладах культури та 
потреби у твердому паливі на опалювальний сезон.  

 

Захарчук, Д. «Арт-двір» — частинка старого Бучача [Текст] / Д. Захарчук // 
Свобода. — 2012. — 6 лип. — С. 8 : фотогр. — (Неповторне Тернопілля).  

У Бучачі започаткували проект під назвою «Арт-двір». В одному із найстаріших 
дворів міста щонеділі відбуваються концерти, потрапити на які може кожен бажаючий.  

 

Захарчук, Д. Людмила Гургач: «Через захоплення назбиралося вдома 
шістдесят кілограмів бісеру» [Текст] / Д. Захарчук // Свобода. — 2012. — 
7 верес. — С. 8 : фотогр.— (Таємниці творчості).  

Про майстра бісероплетіння з Чорткова Людмилу Гургач.  
 

Золотнюк, А. Україно-польські діалоги [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя. — 2012. — 14 верес. — С. 5. 

Міжнародний україно-польський літературно-мистецький форум «Діалог двох 
культур» відбувся в музеї Ю. Словацького у м. Кременці.  

 

Іванишин, В. Відзначила Печорна ювілей [Текст] / В. Іванишин // 
Свобода. — 2012. — 20 лип. — С. 6 : фотогр. — (Село на нашім Тернопіллі).  

Про ювілей села Печорна Заліщицького району та концерт з нагоди свята.  
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Кармелюк, М. Свято Купала було нетрадиційним [Текст] /М. Карме-
люк // 20 хвилин. — 2012. — 9—10 лип. — С. 5 : фотогр.  

Про свято Івана Купала в Тернополі.  
 

Крайнєва, Г. Зібрав Молотків найкращі таланти [Текст] : [про відзна-
чення Дня села] / Г. Крайнєва // Свобода. — 2012. — 18 лип. — С. 14. — 
(Село свій день відсвяткувало).  

 

Кучерук, А. Тернопільські парки працюють у збиток [Текст] : у КП 
«Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» працюють по 101 
годині на добу!/ А. Кучерук // Номер один. — 2012. —4 лип. — С. 8 : фотогр.  

Діяльність та проблеми у роботі КП «Об’єднання парків культури і відпочинку 
м. Тернополя» розглянуто на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.  
 

Лінчевська, С. Село моє калинове, у день народження шану приймай! 
[Текст] : Біла [Чортківського району] відсвяткувала 570-річний ювілей / 
С. Лінчевська // Вільне життя. — 2012. — 12 верес. — С. 8 : фотогр. кол.  
 

Мадзій, І. І пісня, і щирі слова привітань лунали у древніх Вовківцях 
[Текст] // Вільне життя. — 2012. — 31 серп. — С. 5. — (День села). 
 

Оновили Алею зірок [Текст] // 20 хвилин. — 2012. — 28—29 серп. — С. [5].  
Тернопільську Алею зірок поповнили пам’ятні знаки поета-пісняра Степана 

Галябарди та театрознавця Михайла Форгеля.  
 

Осадчук, Л. У Тернополі відкриють сучасний духовно-мистецький центр 
для обдарованих дітей та молоді [Текст] / Л. Осадчук // День. — 2012. — 
9 серп. — С. 9. 

 

Процик, Н. У серці Козівщини, над Восушкою-рікою [Текст] // 
Свобода. — 2012. — 27—29 серп. — С.8 : фотогр.  

Свято селища Козлова Козівського району. 
 

Савак, Б. «З вершин і низин » ідуть до нього люди… [Текст] / Б. Савак // 
Свобода. — 2012. —6 лип. — С. 8 : фотогр. — (Пам’яті Івана Франка).  

У селі Жукові Бережанського району провели День пам’яті Івана Франка, 
присвячений 96-им роковинам від дня його смерті.  
 

Томчишин, Ю Коцюбинці відсвяткували 450-річний ювілей [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 5 верес. — С. 6. 

 

Українець, Г. Борщівська вишивка, печена риба і хороший настрій 
[Текст] / Г. Українець // Свобода. — 2012. — 10 серп. — С. 6 : фотогр. — 
(Село свій день відсвяткувало).  

За активного сприяння влади і передусім сільського голови Василя Гаврилюка, депутат-
ського корпусу місцева громада Іване-Пусте Борщівського району відсвяткувала День села.  
 

Федишен, Б. Село моє, душа моя…! [Текст] / Б. Федишен // Вільне 
життя. — 2012. — 24 серп. — С. 5. — (Односельці).  

Про родинне свято «Моє село — моя родина» та концерт у Сапанові Кременецького 
району.  
 

Хміляр, Л. З піснями, кулішем і короваєм [Текст] / Л. Хміляр // 
Свобода. — 2012. — 10—14 верес. — С. 14 : фотогр. кол. 

Про святкування Дня села Іква на Кременеччині.  
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Чайківська, Я. Лицарі, танці з вогнями і запальні поляки у Скалі-Поділь-
ській [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2012. — 5 верес. — С. 4 : фотогр кол.  

Про святкування Дня міста у Скалі-Подільській Борщівського району. 
 

Святкування Дня Незалежності України  
та Дня міста Тернополя 

Кармелюк, М. У гості — Кікабідзе і театри [Текст] / М. Кармелюк // RIA 
плюс. — 2012. — 22 серп. — С. 6. 

З нагоди Дня міста у Тернополі запланували провести багато різних заходів — від 
дитячих розваг і мистецьких виставок до концертів.  

 

На Співочому полі українськими піснями відзначили свято Незалеж-
ності [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2012. — 29 серп. — С.3 : фотогр.  

Святковий концерт «Боже, Україну бережи!» відбувся на Співочому полі 
м. Тернополя з нагоди Дня Незалежності. 

 

Федірко, І. Тут моє коріння і душа моя. Тернополю — 472! [Текст] / 
І. Федірко ; фотогр. В. Бурми та М. Василюка // Вільне життя. — 2012. — 
31 серп. — С. 8 : фотогр. кол. 

Про святкування Дня міста в Тернополі.  
 

Чайківська, Я. На святі замку емоції вирували через край [Текст] // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 29 серп. — С. 3 : фотогр.  

З нагоди Дня міста в Тернополі відбулося свято Тернопільського замку. 
 

Юхно-Лучка, М. День Тернополя’2012 : святкові «родзинки» і новинки 
[Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 22 — 
28 серп. — С. 8 : фотогр.  

Начальник управління культури і мистецтв міської ради Олександр Смик про 
програму святкування Дня Незалежності та Дня міста Тернополя. 

 

Тернопільська алея зірок 
Дмитрук, Г. Степан Галябарда сам відкрив свою зірку [Текст] / Г. Дмитрук // 

Вільне життя. — 2012. — 31 серп. — С. 8 : фотогр. — (На алеї — поповнення). 
Тернопільська Алея зірок поповнилась іменами Михайла Форгеля та Степана Галябарди.  

 

Нові імена на Алеї зірок [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2012. — 29 серп. — С. 9 : фотогр.  

Алея зірок у Тернополі поповнилась іменами Михайла Форгеля та Степана 
Галябарди. 
 

Степан Галябарда і Михайло Форгель лягли на алею [Текст] // Місто. — 
2012. — 29 серп. — С. 2 : фотогр.  

Алею зірок у Тернополі поповнили відзнаки відомого театрознавця Михайла 
Форгеля та поета-пісняра Степана Галябарди.  
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