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Загальні питання культури  
Лауреати конкурсу «Людина року — 2012» на Тернопіллі [Текст] // 

Вільне життя плюс. — 2012. — 28 груд. — С. 1.— (Вітаємо!). 
Серед лауреатів конкурсу є й працівники культури.  

 

*** 
Мельничук, Б. Премії журналу «Літературний Тернопіль» [Текст] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2012. — 26 груд. — С. 6. — (Відзнаки).  
Про вшанування нових лауреатів премій журналу «Літературний Тернопіль».  

 

*** 
Чорна, О. Із 60 клубів постійно опалюють у 10, а з 62 бібліотек — тільки 

у 17 [Текст] / О. Чорна // Свобода. — 2012. — 5 жовт. — С. 2 : фотогр. — (Пульс).  
Про стан підготовки закладів культури Збаражчини до зими.  

 

Чорна, О. Медзаклади та об’єкти АПК грітимуться, а культура — част-
ково [Текст] / О. Чорна // Свобода. — 2012. — 12 жовт. — С. 2. — (Пульс).  
Про підготовку до осінньо-зимового періоду закладів культури, зокрема бібліотек, 
у Шумському районі.  

 

Бібліотечна справа 
День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 

2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // Літера-
турний Тернопіль. — 2012. — № 4. — С. 153 : фотогр. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [7 червня бібліотеки Терно-
поля отримали подарунок — збірник «Сотниківна» від його укладача 
й автора Надії Білик]. 
 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
Україна. Президент. (2009 — ; В. Ф. Янукович ). Про відзначення 

державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек 
[Текст] : Указ Президента України від 29 вересня 2012 року № 565/2012 // 
Бібліотечна планета. — 2012. — № 4. — С. 37. — (Офіційні документи). 
Почесне звання «Заслужений працівник культури України» отримав і директор 
Тернопільської ОУНБ Василь Іванович Вітенко.  

 

*** 
Гончарук, О. Бібліотека — це не тільки книги [Текст] / О. Гончарук // 

Вільне життя плюс. — 2012. — 21 груд. — С. 3. — (Нове).  
Про роботу центру «Вікно в Америку», що діє у відділі літератури іноземними мовами 
Тернопільської ОУНБ.  
 

День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 
2012 р.] / підгот. Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2012. — № 3. — С. 155—158 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [28 березня в Тернопільській обласній 
універсальній науковій бібліотеці відбувся вечір пам’яті поета-дисидента, 
лауреата Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Степана Сапеляка]; 
[25 квітня відбулася презентація збірки інтимної лірики поетів Тернопілля 
«Цілунок троянди»]. 
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День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 
2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // Літера-
турний Тернопіль. — 2012. — № 4. — С. 153 : фотогр. — (Тернопілля у дзер-
калі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [30 травня в обласній універсаль-
ній науковій бібліотеці письменниця зі Зборова Леся Білик репрезентувала 
свої романи «Душі в екзилі» та «Сьоме небо леді Арс»]; [протягом травня-
серпня у читальному залі Тернопільської ОУНБ — виставка екслібрисів 
заслуженого художника України Я. Омеляна»]; [12 липня в Тернопільській 
ОУНБ відбулася презентація роману Марії Лавренюк і Сергія Синюка «Де 
скарб твій »]. 
 

Дригайло, С. Сучасний стан роботи з газетними фондами в провідних 
бібліотеках України [Текст] / С. Дригайло // Вісник Книжкової палати. — 
2012. — № 8. — С. 21—25. — Бібліогр.: 16 назв. 
У статті розкрито значення газетних фондів бібліотек у житті суспільства, особливості їх 
формування, організації, збереження, реклами, використання, впровадження інформаційних 
технологій в бібліотеках, де проводилось дослідження. Є дані й по Тернопільській ОУНБ. 
 

Журавлюк, В. Екологічні проблеми природокористування [Текст] / В. Жу-
равлюк // Подільське слово. — 2012. — 16 листоп. — С. 10. — (Факт і коментар).  
Про книжкову виставку, присвячену екологічним проблемам природокористування, 
у відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ, розповідає бібліотекар 
відділу Валентина Журавлюк. 

 

Карпенко, Ю. Про Підгайці — на 800 сторінках! [Текст] / Ю. Кар-
пенко // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 3—9 жовт. — С. 9. 
У переддень Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській ОУНБ відбулася презентація 
науково-краєзнавчого збірника «Підгайці та Підгаєччина», присвяченого 20-річчю 
відновлення Підгаєцького району. 

 

Ковалькова, Т. П. Не всі люблять читати електронні книги [Текст] : 
[інтерв’ю із завідувачкою відділу міського абонементу Тернопільської 
ОУНБ] / спілкувався І. Мельник // Вільне життя плюс. — 2012. — 7 груд. — 
С. 6. — (З життя бібліотеки).  
Про проблеми читання, комп’ютеризацію бібліотек та заходи, які приваблюють молодих 
людей до бібліотеки.  

 

Коропецька, У. Про культуру — найголовніше з усіх видань [Текст] / 
У. Коропецька, Б. Мельничук // Свобода. — 2012. — 19 жовт. — С. 8 : 
фотогр. — (Щойно з друку). 
Огляд шостого випуску бібліографічного покажчика «Культура Тернопільщини: 2011 рік». 

 

Ліберний, О. Нововидання Степана Колодницького [Текст] / О. Лібер-
ний // Свобода. — 2012. — 12 жовт. — С. 10. — (На книжкову полицю). 
Презентація краєзнавчого збірника підгайчанина Степана Колодницького «Підгайці та 
Підгаєччина» в Тернопільській ОУНБ стала помітною подією для шанувальників історії 
та сьогодення цього містечка.  

 

Михайленко, М. Майже все про великого Леся [Текст] / М. Михай-
ленко // Вільне життя плюс. — 2012. — 19 жовт. — С. 6. — (Репрезентації). 
Про репрезентацію бібліографічного покажчика «Лесь Курбас: «Поворот до історії і до 
самих себе» в Тернопільській ОУНБ.  
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Моліцька, Г. Дорога до себе… [Текст] / Г. Моліцька // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 23 листоп. — С. 6. — (Зустрічі).  
Працівники відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ 
запросили всіх бажаючих на презентацію книги Богдана Мельничука «Дорога до себе».  
 

Моліцька, Г. Шана геніальному Лесеві [Текст] / Г. Моліцька // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 7 листоп. — С. 6. — (Книжкові новинки). 
Про новий бібліографічний покажчик «Лесь Курбас: «Поворот до Європи і до самих 
себе», присвячений 125-річчю від дня народження видатного діяча української культури, 
театрального режисера-новатора, актора, нашого земляка Леся Курбаса, підготовлений 
спеціалістами Тернопільської ОУНБ. 
 

Николишин, С. Бібліотека сьогодення [Текст] / С. Николишин // 
Воля. — 2012. — 24 жовт. — С. 2.  
Про зустріч директорів обласних бібліотек із студентами Теребовлянського вищого 
училища культури. Про основні напрями діяльності бібліотек області, оснащення їх 
комп’ютерною технікою, інтернет-ресурси розповіла заступник директора з наукової 
роботи та інформатизації Тернопільської ОУНБ О. Ліскова. 
 

Ониськів, М. «Книга ця тепла, глибока і людська» [Текст] / М. Ониськів 
// Вільне життя плюс. — 2012. — 5 жовтня. — С. 6.  
Про репрезентацію книги «Підгайці та Підгаєччина» у Тернопільській ОУНБ. 

 

Осадчук, Л. Тернопіль відкриває таланти молодих режисерів [Текст] / 
Л. Осадчук // День. — 2012. — 5 груд. — С. 10. 
Про Х Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 8 грудня 
в рамках фестивалю в Тернопільському академічному обласному українському драма-
тичному театрі ім. Т. Г. Шевченка представлять бібліографічний покажчик «Лесь Курбас: 
«Поворот до Європи і до самих себе», підготовлений спеціалістами Тернопільської ОУНБ. 
 

Пайонк, М. Дорога до себе [Текст] / М. Пайонк // Свобода. — 2012. — 
9 листоп. — С. 8. — (На книжкову полицю). 
Під такою назвою у Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги нашого знаного 
земляка, письменника, заслуженого діяча мистецтв України Богдана Мельничука.  
 

Попович, Ж. «Березольська» посмішка «людини-сонця» [Текст] : рік 
Курбаса митця політики не помічають , а згадують лише митці / Ж. Попо-
вич // Номер один. — 2012. — 10 жовт. — С. [15] : фотогр. 
Про те, як на Тернопільщині відзначають 125-річчя від дня народження Леся Курбаса та 
презентацію бібліографічного покажчика «Лесь Курбас: «Поворот до Європи і до самих 
себе» в Тернопільській ОУНБ. 

 

Раківський, В. Нові можливості — в оновленому інтернет-центрі / В. Ра-
ківський // Вільне життя плюс. — 2012. — 19 жовт. — С. 5. — (У бібліотеці). 
Про оновлення інтернет-центру в Тернопільській ОУНБ. 

 

Фотофакт [Образотворчий матеріал] // Місто. — 2012. — 5 груд. — С. 4.  
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація нової книжки Богдана Мельничука 
«Дорога до себе».  
 

Чайківська, Я. Зміна обличчя міста — справа всіх тернополян [Текст] / 
Я. Чайківська; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2012. — 14 листоп. — 
С. 12 : фотогр.  
Начальник управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради Олександр Смик 
висловлює свої зауваження щодо вдосконалення зовнішнього виду міста, особливо 
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закладів культури. Вміщено фотографію фасаду Тернопільської ОУНБ, що потребує 
капітального ремонту. 

 

Чистух, В. Презентація збірника «Підгайці та Підгаєччина» [в Терно-
пільській ОУНБ] [Текст] / В. Чистух // Земля Підгаєцька. — 2012. — 
2 листоп. — С. 3 : фотогр.  
 

Шот, М. «Не так багато щирої сповіді в молодій режисурі» [Текст] / 
М. Шот // Свобода. — 2012. — 12 груд. — С. 8 : фотогр. — (Тернопільські 
театральні вечори).  
Огляд вистав, представлених на X ювілейному фестивалі «Тернопільські театральні 
вечори. Дебют». Репрезентація бібліографічного покажчика «Лесь Курбас: «Поворот до 
Європи і до самих себе», підготовленого спеціалістами Тернопільської ОУНБ. 
 

Добудова нового приміщення  
Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки 

 

Знову хочуть добудувати обласні бібліотеку та архів [Текст] // Місто. — 
2012. — 21 листоп. — С. 3 : фотогр.  
Голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда не тільки ознайомився зі станом 
будівництва нової обласної бібліотеки, але й як народний депутат, буде лобіювати 
завершення цього довгобуду на найвищому законодавчому рівні.  

 

Лавришин, Г. Олексій Кайда ознайомився зі станом будівництва 
обласних бібліотеки та архіву [Текст] / Г. Лавришин // Вільне життя плюс. — 
2012. — 23 листоп. — С. 2 : фотогр.  
Голова обласної ради про лобіювання інтересів Тернополя і Тернопільщини в новому 
складі парламенту, зокрема фінансування будівництва довгобуду обласної бібліотеки.  

 

Олексій Кайда ознайомився зі станом будівництва обласних бібліотеки 
та архіву [Текст] // Свобода. — 2012. — 21 листоп. — С. 3 : фотогр.  

Те ж // Тернопіль вечірній. — 2012. — 21 листоп. — С. 5. 
Про завершення будівництва нового приміщення Тернопільської ОУНБ та потреби 
у фінансуванні цього об’єкта.  

  

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Бобрик, А. Подорож до себе із Катериною Крупніцькою [Текст] / А. Бо-

бик // Свобода. — 2012. — 9 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Терапія кольором). 
Дебютну виставку молодої тернопільської художниці Катерини Крупніцької відкрили 
в обласній бібліотеці для молоді.  

 

День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 
2012 р.] / підгот. Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2012. — № 3. — С. 156—157 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [3 квітня у Тернопільській обласній бібліотеці для 
молоді , у секторі мистецької літератури відбувся вечір класичної музики 
«Музична спадщина Миколи Лисенка», в якому взяли участь студенти 
Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушель-
ницької]; [19 квітня відкрито виставку творчих робіт студентів ІІІ курсу 
спеціалізації «дизайн та обладнання інтер’єру» Тернопільського коледжу 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»]. 
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День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 
2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2012. — № 4. — С. 152 : фотогр. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [30 травня Тернопільська 
обласна бібліотека для молоді зібрала гостей на літературну імпрезу «Твої 
таланти, Тернопілля!», під час якої презентували компакт-диск із 
20 відеосюжетами «Провесінь Тернопілля»]. 
 

Рукотворне диво [Текст] : [у Тернопільській обласній бібліотеці для 
молоді розгорнуто виставку робіт працівників книгозбірні, приурочену до 
Всеукраїнського дня бібліотек] // Вільне життя плюс. — 2012. — 12 жовт. — 
С. 8.  

 

Хміляр, Л. Мої обереги [Текст] / Л. Хміляр // Свобода. — 2012. — 
19 груд. — С. 7 : фотогр. — (Презентація книги).  
Про презентацію нової книги професора Арсена Гудими в обласній бібліотеці для молоді.  
 

Цуріна, І. Кращі бібліотеки України 2012 року / І. Цуріна // Бібліотечна 
планета. — 2012. — № 4.— С. 23—25 : фотогр. — (Конкурс «Бібліотека року»).  
Про підсумки загальнонаціонального конкурсу «Бібліотека року». Подано матеріали про 
проекти бібліотек-переможниць. Тернопільська ОБМ представила на конкурс проект 
«Провесінь Тернопілля». 
 

Чайківська, Я. Театру книги виповнилося 25 років [Текст] / Я. Чайків-
ська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 12 груд. — С. 6 : фотогр.  
Про роботу театру книги Діалог» за двадцять п’ять років та ініціаторів його створення. 
Він діє при Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.  
 

Юрса, Г. Рукотворне диво [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 
2012. — 12 жовт. — С. 8. — (Коротко). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді розгорнуто виставку робіт працівників 
книгозбірні, приурочену до Всеукраїнського дня бібліотек. 

 

Юрса, Г. Тандем музики й малярства [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 16 листоп. — С. 5. — (У бібліотеці).  
Про виставку робіт молодої художниці Катерини Крупніцької в обласній бібліотеці для 
молоді.  

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
 

Ігнатюк, Л. Квіти шани і любові для Соломії [Текст] : [музичний вечір 
відділу мистецтв в обласній бібліотеці для дітей до 140-річчя від дня 
народження Соломії Крушельницької] / Л. Ігнатюк // Вільне життя плюс. — 
2012. — 3 жовтня. — С. 8. 

 

Николишин, С. Бібліотека сьогодення [Текст]: [участь директорів 
обласних бібліотек у круглому столі «Бібліотека сьогодення» в ТВУК] / 
С. Николишин // Воля. — 2012. — 24 жовтня. — С.2. 

 

Томків, Л. Навчалися бібліотекарі [Текст] / Л. Томків // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 30 листоп. — С. 1 : фотогр. — (Що?. Де? Коли?). 
Про семінар-практикум завідувачів центральними районними бібліотеками для дітей 
у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей.  
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Томків, Л. Спілкувалися та навчалися [Текст] / Л. Томків // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 19 жовт. — С. 6. — (Коротко). 
Про навчання працівників сільських книгозбірень Шумської ЦБС у Тернопільській 
обласній бібліотеці для дітей. 

 

Хованець, Т. Андрій Курков вигадував казку [Текст] / Т. Хованець // Віль-
не життя плюс. — 2012. — 21 груд. — С. 5 : фотогр. — (Бібліотечні новини).  
В обласній бібліотеці для дітей у відділі обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів 
відбулась репрезентація нової книги Андрія Куркова «Чому їжачка ніхто не гладить».  

 

Школярі учитимуть «Букварик електробезпеки» [Текст]: [в обласній 
бібліотеці для дітей презентували «Букварик...» Володимира Остап’юка]: 
[розмова з автором книги] / Л. Томків // Місто. — 2012. — 12 грудня. — С. 5. 

 

Інші бібліотеки області 
Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
Боднар, М. Книжкові шпаківні — у Тернополі [Текст] / М. Боднар // 

20 хвилин. — 2012. — 21— 22 груд. — С. 6 : фотогр.  
Чотири міні-бібліотеки з малюнками казкових героїв помандрували до тернопільських 
закладів. Передача будиночків-шпаківень відбулася в центральній дитячій бібліотеці.  
 

Віконська, І. Більше Інтернету для книгозбірень [Текст] / І. Віконська // 
Вільне життя плюс. — 2012. —26 груд. — С. 12. — (Новації).  
Чотири бібліотеки Тернопільської міської ЦБС підключилися до всесвітньої мережі 
Інтернет, перемігши у конкурсі програми «Бібліоміст».  
 

День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 
2012 р.] / підгот. Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2012. — № 3. — С. 153 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 
імена). — Зі змісту: [2 березня у центральній бібліотеці м. Тернополя 
відбулося засідання літературно-мистецького клубу «Червона калина», 
присвячене 198-й річниці від дня народження Тараса Шевченка]. 

 

За перемогу — комп’ютери [Текст] // 20 хвилин. — 2012. — 26 — 
27 груд. — С. 1.  
Про перемогу в конкурсі програми «Бібліоміст» та відкриття Інтернет-центру 
у центральній дитячій бібліотеці.  
 

Золотнюк, А. Додали читання [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 28 груд. — С. 5. — (Новації).  
Центральна дитяча бібліотека міста Тернополя приєдналася до всеукраїнської акції 
«Додай читання» та репрезентувала перший номер журналу «Блискуче перо». 
  

Золотнюк, А. Література краю стала ближчою [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 12 груд. — С. 6 : фотогр. — (Починання). 
У приміщенні міської бібліотеки № 2 для дітей урочисто відкрили музей «Літературне 
Тернопілля». 
  

Карпенко, Ю. «Бібліофест» цього року — the best! [Текст] / Ю. Карпен-
ко // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 3—9 жовт. — С. 9 : фотогр. 
Безліч позитивних емоцій та незабутніх вражень подарував учасникам та гостям 
літературний фестиваль «Бібліофест», який провела Тернопільська міська ЦБС 
напередодні Всеукраїнського дня бібліотек.  
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Книга-велетень і подорож у Казку [Текст] // Домашня газета. — 2012. — 
11 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Наше дозвілля). 
Про літературний «Бібліофест» на Театральному майдані в Тернополі та презентацію 
рукописної книги-велетня, яка встановила рекорд України.  

 

Коненко, О. Літописець рідного краю [Текст] / О. Коненко // Сво-
бода. — 2012. — 9 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Свято просто неба). 
Під такою назвою в Тернопільській міській бібліотеці №4 для дітей відбулося свято, 
приурочене річниці пам’яті Богдана Лепкого.  
 

Красновська, О. Книжка із…шпаківні [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2012. — 21 — 23 груд. — С. 19 : фотогр.  
Про міні-бібліотеки у вигляді шпаківень. Їх передали чотирьом тернопільським закладам. 

 

Левицька, Л. Казкові герої відкрили книжкове свято [Текст] / Л. Левиць-
ка // Голос України. — 2012. — 28 верес. — С. 7 : фотогр. 
Упродовж трьох днів у Тернополі триватиме літературний фестиваль «Бібліофест», 
присвячений Всеукраїнському дню бібліотек.  
 

Літщоденник [Текст] // Літературна Україна. — 2012. — 20 груд. — 
С. 2. — Зі змісту : [6 грудня в приміщенні Тернопільської міської бібліотеки 
№ 2 для дітей відкрили музей «Літературне Тернопілля», який знайомить 
відвідувачів з відомими постатями, котрі творили й творять літературу на 
теренах Тернопільщини].  
 

Мельник, Я. Годину-реквієм в пам’ять про голодомор провели 
у дитячій бібліотеці [Текст] / Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
28 листоп. — С. 3.  
У центральній дитячий бібліотеці м. Тернополя відбулася година-реквієм «Голодний рік, 
мов чорна птиця, над краєм змореним летів».  
 

Мельник, Я. Свято музики і слова [Текст] / Я. Мельник // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 31 жовт. — С. 4 : фотогр.  
Про співпрацю міської бібліотеки № 4 для дітей та обласного навчально-реабілітаційного 
центру для дітей із ДЦП, їх творчу зустріч «Віршовані перлинки». 

 

Мельник, Я. У Тернополі з’явилися шпаківні-читальні [Текст] / Я. Мель-
ник // Тернопіль вечірній. — 2012. — 19 груд. — С. 2.  
У рамках Всеукраїнської акції «Додай читання» в центральній дитячій бібліотеці 
відбулася передача чотирьох книжкових будиночків-шпаківень.  
 

Мельник, Я. У школах обрали кращих бібліотекарів [Текст] / Я. Мель-
ник // Тернопіль вечірній. — 2012. — 3 жовт. — С. 6. 
Про заходи із вшанування працівників шкільних бібліотек.  

 

Михно, Н. Наталка Михно: «Удар» і надалі заохочуватиме молодь до 
читання» [Текст] / Н. Михно // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 3—
9 жовт. — С. 7 : фотогр. 
Про цьогорічний «Бібліофест» у Тернополі та враження від нього. 

 

Мичко, С. Музи на віллі Грабовських [Текст] : у центрі Тернополя 
відкрився музей, присвячений видатним літераторам краю / С. Мичко // 
Україна молода. — 2012. — 12 груд. — С. 3. — (Варто побачити).  
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Остап’юк, В. «Букварик електробезпеки» — для тих, хто хоче більше 
знати про безпеку [Текст] : вперше на Тернопільщині відбулася презентація 
видання на тему електробезпеки для дітей : [інтерв’ю з головою правління — 
генерального директора з питань охорони праці ВАТ «Тернопільобленерго» 
Володимиром Остап’юком] / І. Білий // Номер один. — 2012. — 12 груд. — 
С. [15] : фотогр.  
Про презентацію видання в Тернопільській міській бібліотеці для дітей.  
 

Поговорили по-дорослому у бібліотеці [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 7—13 листоп. — С. 5. 
Про вечір запитань і відповідей «Поговоримо по-дорослому» за участю фахівців 
з кримінальної міліції у справах неповнолітніх в міській бібліотеці № 4 для дітей.  

 

Правдива, Д. Уклін скарбникам книги [Текст] / Д. Правдива // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 12 жовт. — С. 8. — (Коротко). 
З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській міській бібліотеці № 8 учні ЗОШ 
№ 20 зустрілися з головою міської «Просвіти» Дарією Чубатою, яка розповіла про 
вагомість професії бібліотекаря в її житті, вартісність спілкування з книгою для кожної 
людини.  
 

Пшоняк, І. «Теплі історії до кави» — тепло душі Надії Гербіш [Текст] / 
І. Пшоняк // Свобода. — 2012. — 5 жовт. — С. 8 : фотогр. 
Про творчу зустріч учнів із письменницею Надією Гербіш у Тернопільській бібліотеці 
№ 7 для дорослих.  

 

Стукало, Н. Творча імпреза на Андрія у бібліотеці № 5 [Текст] / 
Н. Стукало // Тернопіль вечірній. — 2012. — 19 груд. — С. 5 : фотогр.  
Про Андріївські вечорниці для молоді мікрорайону «Сонячний» у бібліотеці № 5 для 
дорослих. У читальному залі книгозбірні лунали жарти, пісні, відбувалися ворожіння та 
ігри.  
 

У бібліотеці-віллі — «Літературне Тернопілля» [Текст] // Нова Тернопіль-
ська газета. — 2012. — 12 — 18 груд. — С. 6 : фотогр.  
Про новостворений музей «Літературне Тернопілля» та тих, хто максимально долучився 
до реалізації цього проекту.  

 

Фотофакт [Образотворчий матеріал] // Місто. — 2012. — 26 груд. — 
С. 4 : фотогр.  
У центральній дитячій бібліотеці відкрили книжковий будиночок-шпаківню та 
долучилися до всеукраїнської акції «Додай читання», метою якої є популяризація читання 
серед дітей.  
 

Чайківська, Я. «Бібліотека — скарбниця всіх багатств людського духу» 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній — 2012. — 3 жовт. — С. 6. 
Саме під такою назвою в бібліотеці № 8 для дорослих відбулися цікаві заходи у рамках 
літературного фестивалю «Бібліофест».  

 

Чайківська, Я. Книгу-рекордсмен офіційно презентували у Тернополі 
[Текст] / Я. Чайківська ; фотогр. І. Пшоняка // RIA плюс. — 2012. — 
3 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Фестивалі). 
Упродовж трьох днів — 26—28 жовтня — у Тернополі проходило літературне свято, 
приурочене до Всеукраїнського дня бібліотек. Його започаткували начальник управління 
культури і мистецтв Тернопільської міської ради Олександр Смик та працівники міських 
бібліотек. 
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Чайківська, Я. Літературний музей оселився в дитячій бібліотеці [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 12 груд. — С. 6 : фотогр.  
Про тих, хто долучився до створення музею, цікаві експонати та плани на майбутнє.  
 

Чайківська, Я. Представили унікальні книги [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній — 2012. — 3 жовт. — С. 6.  
Унікальні книги представили 27 вересня на виставці арт-буків у Тернопільській 
центральній міській бібліотеці.  

 

Чайківська, Я. Студентів знайомили з красою поезії [Текст] / Я. Чайків-
ська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 31 жовт. — С. 4 : фотогр. — (Студент-
ські меридіани). 
Працівники міської бібліотеки № 8 для дорослих організували зустріч із членом 
Національної спілки журналістів України і Національної спілки письменників України, 
письменницею Іриною Дем’яновою. 

 

Чайківська, Я. Тернопільські письменники стануть експонатами 
літературного музею [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
21 листоп. — С. 6 : фотогр.  
Про роботу бібліотек міста розповідає директор централізованої бібліотечної системи 
Ніна Денисюк.  

 

Чайківська, Я. Унікальний музей в бібліотеці на Франка [Текст] / Я. Чай-
ківська ; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2012. — 5 груд. — С. 12 : фотогр.  
Про створення літературного музею у бібліотеці № 2 для дітей.  

 

Чорна, О. Книжкові будиночки-шпаківні — це цікаво! [Текст] / 
О. Чорна // Свобода. — 2012. — 14 груд. — С. 2.  
До свята Миколая центральна дитяча бібліотека Тернополя у рамках всеукраїнської акції 
«Долай читання» планує передати чотири книжкові будиночки-шпаківні гемологічному 
відділенню міської дитячої лікарні, «Центру щасливого батьківства та материнства», 
Українському дому «Перемога» та бару «Коза».  
 

Шот, М. «Зоставить слід не білим болем у снігах…» [Текст] : в облас-
ному центрі відкрили музей-бібліотеку «Літературне Тернопілля» / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2012. — 26 груд. — С. 17 : фотогр.  

 

Яблонська, О. Світ мистецтва — для найменших [Текст] / О. Яблон-
ська // Свобода. — 2012. — 5 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Зустріч у бібліотеці).  
Про цікаві заходи в Тернопільській бібліотеці № 3 для дітей до Всеукраїнського дня 
бібліотек.  

 

Інші бібліотеки  
Дзісяк, Я. Зустріч «Галичина — Поділля» [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне 

життя плюс. — 2012. — 21 груд. — С. 5. — (Обмін думками).  
У Чортківській центральній бібліотеці відбулася літературна зустріч «Галичина — 
Поділля». Вона поєднала майже три десятки слухачів та авторів із Хмельницького, 
Тернополя, Копичинців, Івано-Франківська та Чорткова.  
 

Зарічна, Н. До бібліотеки — за шаржем [Текст] / Н. Зарічна // Місто. — 
2012. — 17 жовт. — С. 15 : фотогр. — (Світська хроніка). 
На зустріч зі студентами технічного коледжу завітав художник і графік, майстер 
декоративного мистецтва, член Національної спілки художників України Микола 
Дмітрух.  
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Кусень, Б. Ценів, що над Ценівкою [Текст] / Б. Кусень // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 12 жовт. — С. 2 : фотогр. — (Знаному селу — 575). 
У Ценеві відбулося урочисте дійство, присвячене ювілею села. Серед нагороджених 
з нагоди свята є і завідувачка бібліотекою Парасковія Людвиченко.  

 

Тракало, О. Пам’ятає «Гомін» славного маестро / О. Тракало // Свобо-
да. — 2012. — 2 листоп. — С. 6 : фотогр. — (У вінок пам’яті книги спогадів). 
У мистецькій вітальні Заліщицької центральної бібліотеки проведено годину-спогад, 
присвячену 70-річчю від дня народження Зіновія Кравчука — диригента, композитора, 
поета. 

 

«Удар» передав книги у сільську бібліотеку [Текст] // Місто. — 2012. — 
3 жовт. — С. 2 : фотогр. 
Представники молодіжного крила партії «Удар Віталія Кличка» у Всеукраїнський день 
бібліотек привітали бібліотекаря сільської бібліотеки Великого Глибочка, привезли в 
подарунок книги та пообіцяли допомогти з ремонтом. 

 

Федишен, Б. Вишивають учительки картини [Текст] / Б. Федишен ; 
фотогр. А. Ольшанської // Вільне життя плюс. — 2012. — 19 жовт. — С. 3 : 
фотогр. — (Виставки). 
Про виставку вишивок Надії Медецької та Наталії Жиглевич.у виставковій залі 
центральної бібліотеки ім. Ю. Словацького Кременецької ЦБС  

 

Федишен, Б. У вишиванні — життя майстринь [Текст] / Б. Федишен // 
Свобода. — 2012. — 12 жовт. — С. 12 : фотогр. — (Виставки). 
У виставковій залі Кременецької центральноїй бібліотеки ім. Ю. Словацького відкриють 
виставку вишиваних картин кременчанок Надії Медецької та Наталії Жиглевич.  

 

Чорна, О. Безкоштовний доступ до Інтернету — це можливо [Текст] / 
О. Чорна // Свобода. — 2012. — 12 груд. — С. 2.  
Гусятинська центральна бібліотека разом з обраними бібліотеками-філіями стала 
переможцем конкурсу «Глобальні бібліотеки». 
  

Музейна справа 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

Брик, А. «Таїна Пінзеля»: усі твори галицького Мікеладжело — в одно-
му альбомі [Текст] / А. Брик // Свобода. — 2012. — 23 листоп. — С. 8 : 
фотогр. — (Зустрічі без прощань).  
«Таїна Пінзеля» — так називається каталог-альманах, до якого увійшли всі шедеври 
скульптора, що збереглися в Україні. Укладач, автор тексту Віра Стецько — 
мистецтвознавець, завідувач відділу Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 
 

Вдовиченко, Г. Увесь український Пінзель — під однією обкладинкою 
[Текст] / Г. Вдовиченко // Високий замок. — 2012. — 20 листоп. — С. 4 : 
фотогр. 
У Тернополі презентували унікальне видання — «Таїна Пінзеля», видане у столичному 
видавництві «Майстер книг». Укладач, автор тексту Віра Стецько — мистецтвознавець, 
завідувач відділу Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 

 

20 облич’ 2012 [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 26 груд. — 
3 січ. — С. 6 — 7. — Зі змісту: [Віра Стецько, мистецтвознавець, науковий 
співробітник Тернопільського обласного краєзнавчого музею у складі 
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української делегації побувала на виставці робіт Іоанна Георга Пінзеля 
у Франції та за підтримки мецената Тараса Демкури видала альбом «Таїна 
Пінзеля»].  
 

День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 
2012 р.] / підгот. Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2012. — № 3. — С. 152—156 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [29 лютого в Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї відбулася науково-краєзнавча конференція «Лесь Курбас 
у світовому театральному мистецтві»]; [1 березня в обласному краєзнавчому 
музеї відкрито виставку відомого тернопільського художника Віктора 
Макарова до його 80-річчя]; [12 квітня інтелігенція міста відзначила в Терно-
пільському обласному краєзнавчому музеї 18-річчя від часу виходу збірника 
духовної поезії західноукраїнських авторів 16—20 століть «Благословень»]. 

 

Костюк, С. Визнання [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2012. — 
26 жовт. — С. 6. — (З потоку новин). 
Коротке повідомлення про нагородження Тернопільського обласного краєзнавчого музею 
медаллю «За вірність традиціям» за участь у проекті «Знайомтеся — Україна. 
Туристичними стежками». 

 

Костюк, С. Збагніть «Мелодію…» [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс — 2012. — 19 жовт. — С. 6. — (З потоку новин).  
Про виставку відомого художника-графіка Степана Шевчука в Національному запо-
віднику «Замки Тернопілля». 

 

Костюк, С. Минувшина повчає [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 19 жовт. — С. 6. — (З потоку новин).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї розгорнуто тематичну виставку 
«Українське козацтво — погляд у минувшину». 

 

Костюк, С. Наукові напрацювання [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 21 груд. — С. 5. — (Вістки з краєзнавчого музею).  
Упродовж листопада-грудня в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулися 
чотири наукові конференції.  
 

Новосядлий, Б. Михайло Ониськів: «Іменини моєї головної книжки» 
[Текст] / Б. Новосядлий ; фотогр. І Пшоняка // Свобода. — 2012. — 
23 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Репрезентації).  
В обласному краєзнавчому музеї відбулася ексклюзивна презентація сигнального 
примірника нової книжки Михайла Ониськіва «А. Б. В…» 
 

Обласний краєзнавчий музей святкуватиме 100-літній ювілей [Текст] // 
Номер один. — 2012. — 19 груд. — С. 8.  
Коротко про історію заснування музею та заплановані заходи на відзначення 100-річчя 
цього закладу.  
 

Попович, Ж. Французьке небо відкрили перед святими Пінзеля [Текст] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 21 листоп. — С. [15] : фотогр.  
Мистецтвознавець, багаторічний дослідник творчості Пінзеля Віра Стецько та відомий 
бізнесмен Тарас Демкура презентували унікальне видання «Таїна Пінзеля. 
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Савак, Б. Тернопільщина презентувала журнал «Україна в світі» 
[Текст] / Б. Савак // Свобода — 2012. — 19 жовт. — С. 3 : фотогр.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація журналу 
Світової Федерації Українських Жіночих Організацій «Українка в світі» № 2 за 2012 рік. 

 

Семеняк, В. «А. Б. В…» — три суття нашого буття [Текст] / В. Семе-
няк ; фотогр. автора // Місто. — 2012. — 28 листоп. — С. 3 : фотогр.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книги Михайла 
Ониськова «А. Б. В….».  
 

Стецько, В. Віра Стецько: «У камерній каплиці Шапель Пінзелю 
затісно — втрачаються велич та експресія» [Текст] : [інтерв’ю з мистецтво-
знавцем, завідувачкою відділу науково-просвітницької роботи Тернопіль-
ського обласного краєзнавчого музею, представником офіційної делегації від 
України Вірою Стецько ] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 
2012. — 5 — 11 груд. — С. 7 : фотогр.  
Науковий співробітник Тенопільського обласного краєзнавчого музею Віра Стецько 
ділиться своїми особистими враженнями від поїзки і фаховими заувагами щодо 
організації та відкриття виставки у Луврі.  

 

Столітній ювіляр [Текст] // Місто. — 2012. — 19 груд. — С. 3 : фотогр. 
Своє сторіччя наступного року відзначатиме обласний краєзнавчий музей.  
 

Чумак, Ю. Нова виставка «Сновид» [Текст] / Ю. Чумак // Вільне життя 
плюс. — 2012. —21 листоп. — С. 7. — (Слово митця).  
У виставковій залі Тернопільського обласного краєзнавчого музею діє друга експозиція 
арт-групи «Сновиди».  

 

Ясна, В. Завітайте у краєзнавчий музей [Текст] / В. Ясна // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 21 груд. — С. 8. — (Анонс).  
Про виставки, які продовжують експонуватись в обласному краєзнавчому музеї.  

 

Тернопільський обласний художній музей 
Балик, О. З янголом на плечі [Текст] / О. Балик // Свобода. — 2012. — 

9 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Година прекрасного). 
Талановита композиторка, піаністка, співачка Яна Іщук подарувала тернополянам 
музично-поетичний вечір «Всі поруч» за творами українського поета Івана Малковича. 
Відбулося мистецьке дійство в Тернопільському обласному художньому музеї. 

 

День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 
2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2012. — № 4. — С. 155 : фотогр. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [3 липня Ярослав Василик 
відкрив у Тернопільському обласному художньому музеї виставку 46 влас-
них живописних і графічних робіт]. 

 

Захарчук, Д. «Первоцвіт» представив «мистецтво для кожного» [Текст] / 
Д. Захарчук // Свобода. — 2012. — 5 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Виставка).  
В обласному художньому музеї відкрилася виставка тернопільського міського творчого 
об’єднання «Первоцвіт». Авторами більшості картин є художники-аматори. 
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Золотнюк, А. Ліричний живопис Анатолія Заблуди [Текст] / А. Золот-
нюк // Вільне життя плюс. — 2012. — 23 листоп. — С. 8. — (Виставки).  
Художник-графік обласної державної телерадіокомпанії А. Федишин представив свої 
живописні роботи у виставковій залі обласного художнього музею.  
 

Золотнюк, А. Прекрасне — поруч [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 16 листоп. — С. 6. — (Мистецьке життя).  
В обласному художньому музеї тернопільська композиторка Яна Іщук презентувала свій 
пісенно-поетичний концерт «Всі поруч», присвячений творчості Івана Малковича.  

 

Золотнюк, А. Сонячна людина, яка малює світло [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 9 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Репрезентації).  
75 мистецьких робіт кременецької художниці Тетяни Балбус, виконаних у різних техніках, 
представили на персональній виставці, яку відкрили в обласному художньому музеї 

 

Кармелюк, М. На виставку — до Тетяни Балбус [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2012. — 2—3 листоп. — С. 14.  
Про художницю із Кременця Тетяну Балбус та її персональну виставку в Тернопільському 
обласному художньому музеї. 

 

Кармелюк, М. На виставці в музеї — художники з Валової [Текст] / 
М. Кармелюк // 20 хвилин. — 2012. — 8—9 жовт. — С. 11 : фотогр.  
Про виставку групи самодіяльних тернопільських художників «Первоцвіт» у Терно-
пільському обласному художньому музеї.  

 

Лисий, С. Резонансні співзвуччя фарб та мелодій [Текст] / С. Лисий // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 28 груд. — С. 6. — (До ювілею).  
Шістдесят одне полотно представив Володимир Бондарук для огляду в картинній галереї 
обласного художнього музею.  
 

Романенко, Л. Мистецьке тріо: дідусь і дві онучки! [Текст] / Л. Романен-
ко // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 21 — 27 листоп. — С. 7 : фотогр.  
У Тернопільському обласному художньому музеї діє виставка живопису й графіки 
Анатолія Заблуди та його внучок Мар’яни і Зоряни Федишин.  
 

Смерека, Г. Художниця з Кременця здивувала барвами [Текст] / 
Г. Смерека // Місто. — 2012. — 7 листоп. — С. 12 : фотогр.  
Близько семидесяти художніх робіт представила Тетяна Балбус на виставці в обласному 
краєзнавчому музеї.. 

 

Обласний комунальний музей Богдана Лепкого, м. Бережани 
Ониськів, М. Бережанці присвячують [Текст] / М. Ониськів // Вільне 

життя плюс. — 2012. — 31 жовт. — С. 5. — (Коротко).  
В обласному музеї Богдана Лепкого в м. Бережанах відбудеться урочиста академія 
«Я несу тобі часточку душі», присвячена 140-річчю від дня народження українського 
письменника, публіциста, художника Б. Лепкого. 

 

Осадчук, Л. На Тернопільщині відзначили 140-річний ювілей Богдана 
Лепкого [Текст] / Л. Осадчук // День. — 2012. — 6 листоп. — С. 2 : фотогр.  
Основні заходи в області та творча, художньо-мистецька діяльність працівників обласного 
комунального музею Богдана Лепкого та районного краєзнавчого музею в Бережанах на 
відзначення 140-річного ювілею письменника, перекладача, художника, педагога, 
громадського діяча Богдана Лепкого.  
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Обласний комунальний етнографічно-меморіальний музей  
Володимира Гнатюка, с. Велеснів  

Черемшинський, О. Портрет Гнатюка — робота Бойчука [Текст] : (130-
річчя від дня народження художника) / О. Черемшинський, Р. Черем-
шинська // Вільне життя плюс. — 2012. — 14 груд. — С. 5 : фотогр. — 
(Цікаво знати).  
Автор статті сподівається, що один з найавторитетніших та найбільших гнатюкознавців 
у світі, академік НАН України Микола Мушинка передасть портрет Володимира Гнатюка 
роботи Михайла Бойчука до його музею у Велесневі.  

 

Інші музеї 
Богуславська, А. Дивись у глиб! [Текст] : в унікальній гіпсовій печері 

на Тернопільщині обладнали виставку глиняних скульптур / А. Богуслав-
ська // Україна молода— 2012. — 1 листоп. — С. 3 : фотогр. — (Арт-місія). 
У карстовій печері «Оптимістична» поблизу села Королівка Борщівського району 
відкрили перший в Україні підземний музей скульптур. 

 

Красновська, О. До скульптур — зі свічкою [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2012. — 8—15 листоп. — Тернопільські новини. — С. 14. 
Перший в Україні підземний арт-музей створили в печері Оптимістичній, що поблизу села 
Королівка Борщівського району.  
 

Проців, М. Виставка «Євро—2012» [Текст] / М. Проців // Номер 
один. — 2012. — 24 жовт. — С. [15] : фотогр. 
У Бережанському краєзнавчому музеї відбулося закриття виставки «Євро—2012 в Бере-
жанах». За цей час її учасниками стали 80 осіб, які надали понад 1500 експонатів із 
18 країн світу. 
 

Проців, М. Львівський реставратор представив найбільшу колекцію 
поштових карток з видами Бережан [Текст] / М. Проців // Номер один. — 
2012. — 26 груд. — С. 4 : фотогр. 
Про виставку «Бережани на старих поштівках зі збірки львівського реставратора Андрія 
Захарківа-Олійника» у Бережанському районному краєзнавчому музеї.  
 

Савак, Б. На Батьківщині Іванни Блажкевич [Текст] / Б. Савак // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 26 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Денисівському крає-
знавчому музею — 45). 
Директор Денисівського краєзнавчого музею про історію його заснування та унікальні 
зібрання. 

 

Черемшинський, О. Поповнення музею краянки [Текст] / О. Черемшин-
ський // Вільне життя плюс. — 2012. — 26 жовт. — С. 5. — (З потоку новин). 
Про те, як створювався літературно-меморіальний музей Олени Кіселевської у Монасти-
риськах та поповнення його новими експонатами. 

 

Шот, М. Костел стане святилищем церковної культури [Текст] : відомий 
письменник Роман Лубківський перейнявся створенням сільського храму-
музею сакрального мистецтва [у своєму рідному селі Острівець Теребов-
лянського району] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2012. — 13 груд. — С. 10. 
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Шот, М. На Острівці душі та прагнень [Текст] / М. Шот // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 28 груд. — С. 5 : фотогр. — (Ініціатива відомого земляка). 
Відомий український письменник, державний та громадський діяч, лауреат 
Шевченківської премії Роман Лубківський про створення у рідному Острівці храму-музею 
сакрального мистецтва.  

 

Шот, М. Чорна душа зазіхнула на «голубі тіні» [Текст] : із Гусятин-
ського музею на Тернопільщині викрали дев’ять картин / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2012. — 25 верес. — С. 11. 

 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний 

театр ім. Т. Г. Шевченка 
Антоненко, А. «За двома зайцями» — краща музична вистава! [Текст] : 

«Золоті оплески Буковини» визначили своїх переможців / А. Антоненко // 
День. — 2012. — 1 листоп. — С. 10 : фотогр. — (Фотоштрих).  
Театральний колектив з Тернополя взяв участь у Регіональному фестивалі комедії «Золоті 
оплески Буковини». 

 

Безпалько, М. Михайло Безпалько — Дід Мороз із 50-річним стажем 
[Текст] : [інтерв’ю з актором Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка Михайлом Безпальком] 
/ спілкувалася Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 19 груд. — 
С. 6 : фотогр.  
 

Вшанували пам’ять Михайла Форгеля [Текст] // Місто. — 2012. — 
5 груд. — С. 1 : фотогр.  
У день відкриття ювілейного Х Всеукраїнського фестивалю молодої режисури 
«Тернопільські театральні вечори. Деб’ют» у Новосілці Підволочиського району 
встановлено меморіальну дошку ініціаторові фестивалю М. Форгелю.  
 

Гонта, М. Два ангели в житті Марії Гонти [Текст] : [розповідає про себе 
заслужена артистка України Марія Гонта] / Ж. Попович // Номер один. — 
2012. — 19 груд. — С. [15] : фотогр.  
Про своє життя та 150 зіграних-прожитих ролей розповідає артистка Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Гонта, М. Марія Гонта: «У моєму житті театральна сім’я завжди була на 
першому місці [Текст] : [інтерв’ю з артисткою Марією Гонтою / Я. Чайків-
ська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 12 груд. — С. 1, 7 : фотогр.  
Цього року артистка Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка святкує два ювілеї — 50-річчя творчої діяльності та 75-річчя 
яскравого і насиченого життєвого шляху.  
 

Гошій, І. Задля тернопільських діток Дід Мороз та Снігуронька 
відмовилися від … Голлівуду [Текст] : [інтерв’ю з акторами Тернопільського 
академічного обласного театру актора і ляльки Іваном Куріловим та Ольгою 
Томбоштейн] / І. Гошій // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 26 — 
3 січ. — С. 14 : фотогр.  
Про те, як акторам вдається творити новорічну казку.  
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23 жовтня перестало битися серце народного артиста України 
[головного диригента Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка] Євгена Корницького [Текст] // 
Номер один. — 2012. — 24 жовт. — С. 4 : фотогр.  

 

Доки на сцені «Запорожець за Дунаєм» — доти живі українці [Текст] // 
Нова Тернопільська газета. — 2012. — 31 жовт.—6 листоп. — С. 14: фотогр.  

 

Кармелюк, М. Зачіпає більше, ніж політика [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2012. — 31 жовт.—1 листоп — С. [6] : фотогр. 
Про відкриття нового театрального сезону оперою «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-
Артемовського та акторів, які задіяні в головних ролях. 

 

Кармелюк, М. Сезон відкриває карась [Текст] / М. Кармелюк // 20 хви-
лин. — 2012. — 22—23 жовт. — С. 11 : фотогр. 
Про нову прем’єру, творчий склад, виконавців головних ролей та режисера-постановника 
комічної опери «Запорожець за Дунаєм».  

 

Кармелюк, М. Ювілей — на сцені [Текст] / М. Кармелюк // 20 хви-
лин. — 2012. — 21—22 груд. — С. 2.  
Одразу два ювілеї — «золотий» на сцені та 75-й день народження відсвяткувала 
заслужена артистка України Марія Гонта.  
 

Колос, Г. Долею був театр [Текст] : перестало битися серце Євдокії 
Бобровської // Вільне життя плюс. — 2012. — 30 листоп. — С. 5 : фотогр. — 
(Слово прощання). 
Про талановиту актрису, улюбленицю публіки, яка 50 років свого життя віддала сцені 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шев-
ченка, Євдокію Бобровську.  

  

Коропецька, У. «Мазепа» у Коломиї [Текст] / У. Коропецька // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 26 жовт. — С. 6.  
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 
взяв участь в ІV Всеукраїнському театральному фестивалі «Коломийські представлення» 
та отримав другу премію за виставу «Мазепа». 

 

Коропецька, У. Тернополяни на «Драбині» [Текст] / У. Коропецька // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 12 жовт. — С. 8. — (Коротко).  

Те ж // Свобода. — 2012. — 12 жовт. — С. 8. — (Коротко). 
Про сценічне втілення драми заслуженого діяча мистецтв України Богдана Мельничука 
і головного режисера Тернопільського академічного обласного українського драматич-
ного театру ім. Т. Г. Шевченка, народного артиста України Олега Мосійчука «Реквієм для 
кларнета без оркестру» на ІІІ Фестивалі сучасної драматургії «Драма.ua» (м. Львів). 

 

Коцюлим, О. У барви осені вплелась мелодія любові [Текст] : [інтерв’ю 
з актрисою Тернопільського академічного обласного українського драматич-
ного театру ім. Т. Г. Шевченка Оленою Коцюлим] / В. Собуцька // 
Свобода. — 2012. — 2 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Вітаємо з ювілеєм!). 

 

Маслій, М. Михайлина Жарська — «це не людина співає, а душа!» [Текст] 
: 21 листопада, на святого Михайла, минає 120 років з дня народження співочої 
легенди Тернопільського театру Михайлини Жарської / М. Маслій // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 21 — 27 листоп. — С. 6 : фотогр.  
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Попович, Ж. «Запорожець за Дунаєм» відкрив 82-ий театральний сезон 
у тернопільській драмі [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 
31 жовт. — С. 2 : фотогр. 

 

Попович, Ж. «Запорожець за Дунаєм» повертається на тернопільську 
сцену [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 24 жовт. — С. 12 : 
фотогр.  
Своїми роздумами про постановку комічної опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець 
за Дунаєм» ділиться народний артист України, лауреат Шевченківської премії, художній 
керівник Львівського національного академічного українського драматичного театру 
ім. М. Заньковецької Федір Стригун. 

 

Попович, Ж. Померла Євдокія Бобровська, котра 100 разів зіграла 
Шевченківську наймичку [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 
28 листоп. — С. 12: фотогр.  
Про заслужену артистку України Євдокію Бобровську, яка 21 листопада відійшла 
у вічність.  
 

Попович, Ж. Прекрасна Олена народного Коцюлима [Текст] : навіть 
свій ювілей талановита актриса зустріла на сцені рідного театру / 
Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 31 жовт. — С. 9 : фотогр. 
Творчий портрет Олени Григорівни Коцюлим — актриси Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, яка відзначила 50-річний 
ювілей творчої діяльності. 

 

Садовська, Г. В ореолі романтизму [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2012. —19 груд. — С. 6 : фотогр. — (Акторські силуети).  
Штрихи до портрета заслуженої артистки України, лауреата премії імені Марії 
Заньковецької Марії Гонти, шляхетний талант якої чарує тернополян уже цілих 
півстоліття.  

 

Садовська, Г. Сезон почався з магії, ім’я якій — «Запорожець за 
Дунаєм» [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2012. — 16 листоп. 
— С. 5 : фотогр. — (Тернопільські театральні вечори).  
 

Садовська, Г. «Тільки ви не схожі ні на кого» [Текст] : у театрі вшану-
вали володарку сцени Марію Гонту / Г. Садовська; фотогр. Т. Іванківа // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 26 груд. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї).  
 

Собуцька, В. Дай же, Боже, добру путь… [Текст] / В. Собуцька // 
Свобода. — 2012. — 16 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Прем’єра вистави).  
Прем’єрні покази «Запорожця за Дунаєм» пройшли в Тернопільському академічному 
обласному українському драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка з аншлагом. 
 

Стригун, Ф. Федір Стригун: «Запорожець за Дунаєм» близький до 
американських мюзиклів» [Текст] : [інтерв’ю з режисером-постановником 
комічної опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського Федором 
Стригуном] / Л. Романенко // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 14 — 
20 листоп. — С. 6 : фотогр.  
Про роботу над постановкою, в якій задіяні всі актори, розповідає режисер-постановник, 
народний артист України Ф. Стригун.  
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Томчишин, Ю. Марія Гонта прожила на сцені 150 ролей [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 26 груд. — С. 2 : фотогр.  
Відразу дві знаменні дати — День народження і п’ятдесятиріччя творчої діяльності — 
відсвяткувала заслужена артистка України Марія Гонта.  
 

Томчишин, Ю. У драмтеатрі розгорілися козацькі пристрасті [Текст] : на 
сцені «Запорожець за Дунаєм» / Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 
7 листоп. — С. 24 : фотогр.  

 

Федорців, Н. Олена Коцюлим: «Напевне, я однолюбка в усьому» 
[Текст] / Н. Федорців // Місто. — 2012. — 31 жовт. — С. 21 : фотогр. — 
(Цікаві знайомства). 
Про особисте життя, творчий шлях, репертуар актриси Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Олени Коцюлим. До 70-
річчя від дня народження. 

 

Чайківська, Я. Відкриває новий театральний сезон «Запорожець за 
Дунаєм» [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній — 2012. — 24 жовт. — 
С. 6 : фотогр. — (Культурне життя міста).  
Режисери й актори Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т.Г. Шевченка підготували тернополянам сюрприз — прем’єру комічної опери 
«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського у постановці народного артиста 
України Федора Стригуна. 

 

Шот, М. Карася зашифрували наче Штірліца [Текст] : у «Запорожці за 
Дунаєм» Федір Стригун зайняв весь акторський склад тернопільського 
драмтеатру / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2012. — 5 груд. — С. 18 : фотогр.  
Режисер-постановник Федір Стригун показав тернопільському глядачеві своє бачення, 
розуміння і трактування «Запорожця за Дунаєм».  

 

«Тернопільські театральні вечори. Дебют» 
Густенко, О. Політика затьмарила «Тернопільські театральні вечори» 

[Текст] / О. Густенко // Номер один. — 2012. — 24 жовт. — С. 12. 
Про проблеми, пов’язані з проведенням Х-го Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські 
театральні вечори. Дебют».  

 

X Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют» 
[Текст] // Культура і життя. — 2012. — 7 груд. — С. 4 : фотогр.  

 

Кармелюк, М. І Леся Українка, і Калігула [Текст] : п’ять дебютних 
вистав на великій сцені та три на малій побачать тернополяни на 
театральному фестивалі в драмтеатрі з 4 до 8 грудня / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2012. — 26—27 листоп. — С. 11 : фотогр.  

 

Кармелюк, М. Шукають гроші на фестиваль [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2012. — 24—25 жовт. — С. 3. 
Про загрозу зриву Х Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют».  

 

Козирєва, Т. «Поліанна» перемогла в чотирьох номінаціях [Текст] / 
Т. Козирєва; фотогр. Т. Валька // День. — 2012. — 13 груд. — С. 2 : фотогр.  
Вистава заньківчан «Поліанна» за п’єсою американської письменниці Елеонор Портер 
перемогла у чотирьох номінаціях на X Всеукраїнському фестивалі «Тернопільські 
театральні вечори. Дебют».  
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Ониськів, М. Михайла Форгеля… та Леся Курбаса [Текст] / М. Онись-
ків // Вільне життя плюс. — 2012. — 12 груд. — С. 6 : фотогр. — 
(Пошанували славні імена).  
Про відкриття меморіальної таблиці на фасаді Новосілківської школи відомому 
подвижникові культури і критику, заслуженому діячеві мистецтв України, художньому 
керівникові Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Михайлові Форгелю. Миттєвості з пошанувань у Старому Скалаті 
славетного реформатора сцени Леся Курбаса.  
 

Попович, Ж. Дебют під знаком Курбаса [Текст] / Ж. Попович // 
Культура і життя. — 2012. — 28 груд. — С. 10 : фотогр. — (Театр).  
Про кожен день X Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют», 
враження, позитивні емоції, зустрічі, та тих, хто отримав дипломи і премії.  
 

Попович, Ж. Розпусне кохання Калігули, прихилене небо і чисті сльози 
американської сироти [Текст] : у драмтеатрі дебютували «Театральні 
вечори» / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 12 груд. — С. 12 : фотогр. 
Про п’ять фестивальних днів, огляд представлених вистав, кращі роботи режисерів та нові 
бачення розвитку молодої режисури.  
 

Попович, Ж. У тернопільському драмтеатрі — знову «Деб’ют» [Текст] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 5 груд. — С. [15].  
Про хід Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Деб’ют».  

 

Стригун, Ф. «Мистецтво вимагає тиші, інтелекту, серця» [Текст] / 
Ф. Стригун // Вільне життя плюс. — 2012. — 14 груд. — С. 5.  
Голова фестивалю, народний артист України акцентує увагу на акторській роботі, дії, 
сценографії та попередньому відборі вистав.  
 

«Тернопільські театральні вечори» будуть! // Нова Тернопільська га-
зета. — 2012. — 7 — 13 листоп. — С. 5 : фотогр.  
Коротке повідомлення про кошти, виділені на проведення, відкриття та репертуарну 
афішу фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют».  
 

«Тернопільські театральні вечори»: першу премію режисерам не дали 
[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 12 — 18 груд. — С. 6 : фотогр. 
 

Томчишин, Ю. Театральний фестиваль став мистецькою терапією для 
тернополян [Текст] / Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 12 груд. — С. 12 : 
фотогр. — (Світська хроніка).  
Про розподілення номінацій, премій, проблеми в режисурі та акторському мистецтві.  
 

Томчишин, Ю. Тернопільські театральні вечори відкриють на Підволо-
чищині [Текст] / Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 28 листоп. — С. 6.  
Вісім театрів з усієї України демонструватимуть на нашій сцені роботи молодої режисури. 
 

Чайківська, Я. Найбільше нагород отримали театри Львова та Рівного 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 12 груд. — С. 6 : 
фотогр.  
Підсумки ювілейного фестивалю та нагородження переможців.  
 

Чайківська, Я. Організатори «Театральних вечорів» підготували багато 
сюрпризів [Текст] / Я. Чайківчська // Місто. — 2012. — 28 листоп. — С. 12.  
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Тернопільский академічний обласний театр актора і ляльки 
Білик, Н. Казковий світ Богдана Лепкого [Текст] / Н. Білик // Вільне життя 

плюс. — 2012. — 21 листоп. — С. 11 : фотогр. — (На тернопільській сцені).  
На сцені тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки побачила світ 
нова вистава за мотивами казки Б. Лепкого «Про діда, бабу і качечку кривеньку», 
приурочена до 140-річчя від дня народження письменника.  
 

Лісовий, В. Володимир Лісовий: «Я пишаюся нашими акторами» 
[Текст] : [інтерв’ю з головним режисером Тернопільського академічного 
обласного театру актора і ляльки, заслуженим артистом України 
Володимиром Лісовим] / спілкувалася І. Сирник // Тернопіль вечірній. — 
2012. — 10 жовт. — С. 6 : фотогр.  
Про Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки та чергову перемогу 
акторів на ІІІ Всеукраїнському фестивалі театрів ляльок «Лялькова веселка — 2012» 
у Запоріжжі. 

 

Олекса, В. «Кривенька качечка» вийшла на сцену [Текст] / В. Олекса // 
Місто. — 2012. — 31 жовт. — С. 13 : фотогр.  
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки поставив виставу «Кривенька 
качечка» за мотивами казки Б. Лепкого «Про діда, бабу і качечку кривеньку». 

 

Олекса, В. «Кривенька качечка» на тернопільській сцені [Текст] / 
В. Олекса // Свобода. — 2012. — 19 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Прем’єра). 
33-й театральний сезон Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
розпочав прем’єрою вистави «Кривенька качечка».  

 

Олекса, В. Тернопільські лялькарі знову найкращі! [Текст] / В. Олекса // 
Свобода — 2012. — 5 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Знай наших!).  
Актори Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки повернулися із 
Запоріжжя, де відбувся ІІІ Всеукраїнський фестиваль театрів ляльок «Лялькова веселка». 
Цього разу вони перемогли аж у трьох номінаціях.  

 

Театр вшанував письменника [Текст] // Свобода. — 2012. — 14 листоп. — 
С. 14. — (До 140-річчя з дня народження Богдана Лепкого).  
Постановкою «Кривенької качечки» за мотивами казки Богдана Лепкого «Про діда, бабу 
і качечку кривеньку» відзначив 140-річчя від дня народження письменника колектив 
Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки. 

 

Інші театри 
День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 

2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // Літера-
турний Тернопіль. — 2012. — № 4. — С. 152 : фотогр. — (Тернопілля у дзер-
калі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [28 травня в Українському домі 
«Перемога» в Тернополі шанувальників Мельпомени порадував прем’єрою 
вистави «Актор і блазень» драматичний театр-студія «Сузір’я»]. 
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Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Вербило, О. Сезон концертів відкрили [Текст] / О. Вербило // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 12 жовт. — С. 8.  
Міжнародний день музики пройшов у Тернополі під знаком симфонічних мелодій. Саме 
тоді в обласній філармонії відкрили концертний сезон.  

 

Кармелюк, М. Виступить «Акорд» і «Візерунок» [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2012. — 3 — 4 груд. — С. 11.  
Концерт тернопільського вокального чоловічого квартету «Акорд» та ансамблю народної 
музики «Візерунок» в обласній філармонії.  
 

Кармелюк, М. Оперета — із шампанським [Текст] / М. Кармедюк // 
20 хвилин. — 2012. —24 — 25 груд. — С. 11 : фотогр.  
Про новорічну імпрезу в обласній філармонії.  
 

Кармелюк, М. У філармонії — Крушельницька [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2012. — 1—2 жовт. — С. 11 : фотогр. 
Мистецьке дійство «Соломія Крушельницька» за мотивами п’єси Богдана Мельничука та 
Івана Ляховського відбудеться в обласній філармонії.  

 

Лівінський, О. Майстер-клас «Ореї» у Тернополі [Текст] / О. Лівінський // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 21 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Життя громади). 
Житомирська академічна хорова капела «Орея» дала концерт у Тернопільській обласній 
філармонії. Перед виступом учасники колективу поділилися секретами своєї майстерності 
з вихованцями дитячої хорової школи «Зоринка».  

 

«Надзбучанка» та «Візерунок» — академічні! [Текст] // Нова Тернопіль-
ська газета. — 2012. — 19—25 груд. — С. 6 : фотогр.  
Два колективи Тернопільської обласної філармонії — ансамбль танцю «Надзбручанка» та 
ансамбль народної музики «Візерунок» — отримали звання академічного.  
 

«Орея» зачарувала тернопільських глядачів [Текст] // Свобода. — 2012. —
23 листоп. — С. 8. — (У світі музики).  
В обласній філармонії відбувся сольний концерт відомої хорової капели «Орея» із 
Житомира.  

 

Садовська, Г. Одразу два академічних колективи з’явились в обласній 
філармонії [Текст] /Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2012. — 28 груд. — 
С. 8 : фотогр. — (Вітаємо!).  
Міністерство культури України надало статус академічних двом творчим колективам 
Тернопільської обласної філармонії — ансамблю танцю «Надзбручанка» та ансамблю 
народної музики «Візерунок».  

 

Стукало, Н. Зустріч із Соломією [Текст] / Н. Стукало // Місто. — 2012. — 
28 листоп. — С. 9. — (Витоки).  
На сцені обласної філармонії відбулася прем’ра музичної вистави за мотивами п’єси 
Богдана Мельничука та Івана Ляховського «Соломія Крушельницька».  

 

Чайківська, Я. Культурний центр нашого міста продовжує славні традиції 
тернопільських міщан [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
19 груд. — С. 12 : фотогр.  
Про колишню та сучасну будівлі обласної філармонії, яка продовжує бути культурним 
центром нашого міста.  
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Чубата, Д. Чотири Соломії на одній сцені [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 7 груд. — С. 5. — (Вечори у філармонії).  
У Тернопільській обласній філармонії відбулося музичне дійство «Соломія Крушель-
ницька» за мотивами п’єси Б. Мельничука та І. Ляховського.  

 

Шот, М. Тернопіль захопила «Карміна Бурана» [Текст] : до втілення 
найзагадковішої сценічної кантати німецького композитора Карла Орфа 
залучили виконавців із кількох міст України /М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2012. — 21 листоп. — С. 18 : фотогр. — (Прем’єра).  
Про прем’єру сценічної кантати німецького композитора в обласній філармонії.  

 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
 

День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 
2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2012. — № 4. — С. 155 : фотогр. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [1 липня в Палаці культури 
«Березіль» ім. Леся Курбаса виступив Український фольклорно-
танцювальний народний ансамбль «Євшан»]. 

 

Лівінський, О. Гурт «Долг» відзначив чвертьстолітній ювілей [Текст] / 
О. Лівінський // Місто. — 2012. — 28 листоп. — С. 7 : фотогр.  
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся концерт гурту «Долг», присвячений 25 річчю 
з часу його створення. 

 

Шкула, А. «Світозари» підняли зал [Текст] / А. Шкула // 20 хвилин. — 
2012. — 24—25 жовт. — С. [6 ]: фотогр.  
Майже три години тривав концерт на честь 25-річного ювілею «Світозарів» у ПК 
«Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 

Інші концерти 
Чорна, Н. У єдності шукайте нагороду [Текст] : для величі держави 

і народу / Н. Чорна; фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2012. — 
7 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Є таланти у нашому краї).  
Про творчий звіт аматорських та мистецьких колективів Зборівщини, приурочений 94-ій 
річниці утворення ЗУНР.  

 

Клубні заклади 
Інші клубні заклади 

Бобюк, А. Дикуни зруйнують і могили [Текст] / А. Бобюк // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 5 груд. — С. 5 : фотогр. — (Яке майбутнє чекає?). 
Мешканець села Мізюринці Шумського району розповідає про знищення підлітками 
будинку культури та мовчазне невтручання сільської ради до цього процесу.  
 

Бойчук, В. Володимир Клименко: «Культура в державі є тоді, коли про 
неї дбають у найдальшому селі» [Текст] : днями у Кинахівцях Збаразького 
району відкрили оновлений клуб / В. Бойчук // Вільне життя плюс. — 
2012. — 17 жовт. — С. 11 : фотогр. 
Цього року в Кинахівцях засновник фонду «Галичина-Волинь» Володимир Клименко 
здійснив капітальний ремонт будинку культури і бібліотеки.  
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Дискурський, В. Під знаком ЗУНР [Текст] / В. Дискурський //Вільне 
життя плюс. — 2012. — 14 листоп. — С. 7. — (Творчий звіт).  
У Монастириському районному палаці культури відбулися урочистості з нагоди 94-ої 
річниці ЗУНР.  
 

Задорожна, І. Коли нива відпочиває [Текст] / І. Задорожна // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 30 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Свято у селі).  
У сільському клубі Мовчанівки Підволочиського району відбувся концерт до Дня 
працівників сільського господарства.  
 

Перун, В. Чотири кути клубу — на жіночих плечах [Текст] / В. Перун // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 14 листоп. — С. 5 : фотогр.  
Про завідувачку будинку культури с. Горожанки Монастириського району Іванну 
Насімук. 
 

Сівкова, Л. У Климківцях — казкове новосілля! [Текст / Л. Сівкова // 
Свобода. — 2012. —28 листоп. — С. 2 : фотогр. — (Приємно повідомити).  
У Климківцях Підволочиського району після капітального ремонту став до ладу 
добротний сільський клуб.  
 

Чорна, О. Теплий заклад культури [Текст / О. Чорна // Свобода. — 
2012. — 28 листоп. — С. 4.  
Про реалізацію програми «Теплий заклад культури» на Бучаччині.  

 

Шавурська, М. Багатий той, хто вміє віддавати [Текст] / М. Шавурська // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 7 груд. — С. 8. — (Добро повертається).  
Уже шостий рік поспіль напередодні Дня святого Миколая на сцені Козівського 
районного будинку культури відбувається благодійна акція «Діти — дітям».  
 

Кіно 
Стукало, Н. У Тернополі — польсько-український кінофестиваль «БО!» 

[Текст] / Н. Стукало // Місто. — 2012. — 28 листоп. — С. 6 : фотогр. — 
(Фестивалі).  
З 30 листопада до 9 грудня в Тернополі триватиме польсько-український мандрівний 
кінофестиваль «БО!», в рамках якого в кінотеатрах буде продемонстровано понад 
20 фільмів для дітей і дорослих.  
 

Навчальні заклади 
Теребовлянське вище училище культури 

Салко, М. Свято писемності й мови [Текст] / М. Салко // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 16 листоп. — С. 5. — (Що? Де? Коли?). 
У Теребовлянському вищому училищі культури відбувся тиждень філології, присвячений 
Дню української писемності та мови.  
 

Якібчук, Я. Вони знайшли себе у творчій праці [Текст] / Я. Якібчук // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 21 груд. — С. 6. — (Побачення з юністю).  
Про зустріч із випускниками у Теребовлянському вищому училищі культури. До вишу 
завітали колишні студенти, а нині працівники культури Борщівського району.  
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Інші навчальні заклади 
Тернопільська музична школа № 1 

Бобрівець, М. Шукали зірок на музичному небосхилі [Текст] / М. Бобрі-
вець // Вільне життя плюс. — 2012. — 7 груд. — С. 1. — (Обласний конкурс).  
У Тернопільській музичній школі № 1 відбувся 11-ий обласний конкурс пам’яті братів 
Романа і Ярослава Теленків. Майже п’ять десятків юних скрипалів та віолончелістів 
з різних куточків краю продемонстрували свої здібності перед вимогливим журі.  
 

Романенко, Л. Музична магія Зеновії Присухіної [Текст] / Л. Романен-
ко // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 19 — 25 груд. — С. 6 : фотогр. 
В Українському домі «Перемога» відбувся творчий вечір композитора і викладача 
Тернопільської музичної школи № 1 Зеновії Присухіної.  
 

Тернопільська музична школа № 2 
Франюк, З. Для викладачів мистецьких шкіл [Текст] / З. Франюк // 

Вільне життя плюс. — 2012. — 19 груд. — С. 7. — (Обрії освіти).  
У Тернопільській дитячій музичній школі № 2 відбулася методична конференція 
викладачів відділів струнно-смичкових інструментів мистецьких шкіл області  
 

Тернопільська обласна комунальна експериментальна 
комплексна школа мистецтв  

Ванчура, С. Школа, яка плекає таланти [Текст] / С. Ванчура // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 26 жовт. — С. 6. — (Знай наших!). 
Випускник Тернопільської обласної комунальної експериментальної школи мистецтв, 
талановитий піаніст Олесь Клок з великим успіхом виконав фортепіанний концерт Моріса 
Равеля на відкритті нового концертного сезону в Тернопільській обласній філармонії. 
 

Мийник, Т. Диво до Різдва [Текст] / Т. Мийник // Свобода. — 2012. — 
25 груд. — С. 3 : фотогр. — (Майстер-клас).  
19—21 грудня у Тернопільській обласній комунальній експериментальній комплексній 
школі мистецтв відбувся мистецький проект «Творча майстерня», присвячений Різдвяним 
святам.  
 

Тернопільська обласна профспілкова школа мистецтв  
Томчишин, Ю. Тернополянка перемогла у міжнародному конкурсі 

[Текст] : Крістіна єдина представляла Україну в Польщі / Ю. Томчишин // 
Місто. — 2012. — 7 листоп. — С. 21 фотогр. 
Тринадцятирічна вихованка Тернопільської обласної профспілкової школи мистецтв 
Крістіна Крутиголова виборола на міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої та 
молодіжної творчості «Зорі осені — 2012» перше місце. 
 

Федорців, Н. Найкраща вокалістка з Тернополя [Текст] / Н. Федорців // 
Експрес. — 2012. — 8—15 листоп. — С. 14 : фотогр. 
Вихованка Тернопільської обласної профспілкової школи мистецтв Крістіна Крутиголова 
здобула перемогу на міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої та молодіжної творчості 
«Зорі осені — 2012», який відбувся в польському місті Живець.  

 

Чайківська, Я. Тернопільська школярка підкорила Польщу [Текст] / 
Я. Чайківська //Тернопіль вечірній. — 2012. — 14 листоп. — С. 6 : фотогр. — 
(Фестивалі).  
Честь нашої держави на Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої і молодіжної 
творчості "Зорі осені — 2012» (м. Живець, Польща) відстоювала 13-річна Крістіна 
Крутиголова. Вона виборола перше місце у номінації «Естрадний вокал».  
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Тернопільська художня школа 
Смільська, О. Вертепи тернопільських школярів — у римській Санта 

Марія дель Пополо [Текст] / О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 
2012. — 5 — 11 груд. — С. 3 : фотогр. 
Дві різдвяні шопки, виготовлені вихованцями Тернопільської художньої школи, беруть 
участь у 37-ій Міжнародній виставці «100 вертепів» у церкві Санта Марія дель Пополо 
в Римі.  
  

Чайківська, Я. Художня школа в ейфорії від успіху [Текст] / Я. Чайків-
ська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 5 груд. — С. 6 : фотогр. — (Фестивалі).  
Роботи Тернопільської художньої школи відзначені на XXXYII Міжнародній виставці 
«Сто шопок» у римській базилиці Санта Марія дель Пополо.  
 

Шот, М. Різдвяну шопку юні тернополяни спочатку показали в Римі 
[Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2012. — 22 груд. — С. 24 : фотогр. 
Про радість успіху вихованців Тернопільської художньої школи. Адже два їхні макети 
Різдвяної шопки демонструють тепер на престижній 37-й Міжнародній виставці 
«100 вертепів» у Римі.  
 

Виставки, пленери 
Брик, А. Світло. Легкість. Колір [Текст] / А. Брик // Свобода. — 2012. — 

19 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Із вірою в мистецтво).  
На виставці незалежної арт-групи «Ясновиди» у Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї можна побачити картини з чарівної країни, де немає страждань і воєн. 
Є лише небесна блакить і всі барви землі.  

 

Гадомська, Л. Студенти малювали Тернопіль [Текст] / Л. Гадомська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 24 жовт. — С. 2 : фотогр. 
День художника студенти відділення образотворчого мистецтва та дизайну 
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка відзначили 
пленером. Вони малювали рідне місто. 
 

Новосядлий, Б. Краса, що створює настрій [Текст] / Б. Новосядлий // 
Свобода. — 2012. — 28 листоп. — С. 11: фотогр. — (Прекрасне — поруч). 
У картинній галереї обласної організації Національної спілки художників України 
відкрито виставку дизайну майстрів Західного регіону, приурочену 25-літтю заснування 
Всеукраїнської спілки дизайнерів. 

 

Попович, Ж. У картинній галереї всі лауреати премії Михайла Бойчука 
за 20 років виставили свої роботи [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 
2012. — 31 жовт. — С. 10 : фотогр. 
30 жовтня у картинній галереї обласної організації Національної спілки художників 
України відбулось відкриття грандіозної в масштабах Тернополя виставки-звіту лауреатів 
мистецької премії ім. Михайла Бойчука. 

 

Садовська, Г. Під знаком Михайла Бойчука [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 16 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Виставки). 
Арт-галерея обласної організації Національної спілки художників України запрошує на 
унікальну виставку — роботи 17 лауреатів бойчуківської премії.  
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Виставка українського скульптора XVIII століття  
І.-Г. Пінзеля в Луврі (Париж, Франція) 

 

Веледницька, Т. Твори Пінзеля у Луврі [Текст] / Т. Веледницька // 
Літературна Україна. — 2012. — 22 листоп. — С. 16 : фотогр. — (У колі муз).  
 

Вергеліс, О. Мінкульт: скульптур Пінзеля ніхто «силоміць» не 
відбиратиме, сподіваємося, що люди нам повірять [Текст] / О. Вергеліс // 
Дзеркало тижня. — 2012. — 22 жовт. — С. 12 : фотогр.  
Міністр культури України Михайло Кулиняк коментує ситуацію напередодні виставки 
творів Пінзеля у Паризькому Луврі. 

 

Вергеліс, О. Посол Франції Ален Ремі: «Шедеври Пінзеля для мене 
відкрив Возницький» [Текст] / О. Вергеліс // Дзеркало тижня. — 2012. — 
17 листоп. — С. 13 : фотогр.  
Посол Франції в Україні розповідає про просування проекту «Пінзель у Луврі», зібрані 
для експозиції твори з музеїв України, в т ч. музеїв Тернопільщини.  
 

Виставка уродженця Тернопілля Пінзеля представлена у Луврі [Текст] // 
Місто. — 2012. — 21 листоп. — С. 13 : фотогр.  
Про внесок тернополян в організацію виставки І.-Г. Пінзеля в Луврі.  
 

Гайдук, О. Михайло Кулиняк: «Успіх Пінзеля в Луврі приверне увагу 
світової спільноти до багатої української культури» [Текст] : Україна 
представила талант українського скульптора у Луврі / О. Гайдук // Культура 
і життя. — 2012. — С. 6 : фотогр.  
Згадуються роботи І.- Г. Пінзеля, представлені з музеїв Тернополя.  
 

Гривас, С. Шедеври майстра Пінзеля з Тернопільщини — уже в Луврі 
[Текст] : на реставрацію робіт Іоана Георга Пінзеля Україна потратила понад 
2 млн. грн. Скульптури перебуватимуть у Франції упродовж трьох місяців. 
А от каталог робіт майстра видали за кошти меценатів — його готували 
фахівці з Тернополя і Києва / С. Гривас // RIA плюс. — 2012. — 21 листоп. — 
С. 2 : фотогр.  

 

Дацюк, Г. Побачити Париж і Пінзеля у ньому [Текст] : «УМ» дізнавалася, 
які враження справила на парижан виставка «українського Мікеланджело» // 
Україна молода. — 2012. — 27 листоп. — С. 14 : фотогр. — (Відкриття).  

 

Зьобро, О. Пінзель спакував валізи до Лувру [Текст] / О. Зьобро // 
Високий замок. — 2012. — 2—4 листоп. — С. 5 : фотогр. 
Скоро 27 скульптур, у т. ч. з Тернопільського обласного краєзнавчого музею, представ-
лять на виставці в одному із найпрестижніших музеїв світу — Паризькому Луврі.  

 

Карнаухов, С. «Люди стоят в очереди два часа, чтобы попасть в Лувр 
и увидеть привезенную из Украины выставку скульптур гениального Пинзеля 
[Текст] / С. Карнаухов // Факты и комментарии. — 2012. — 4 дек. — С. 6 : фотогр.  
 

Козирєва, Т. Пінзель їде до Парижа. Але — не рукомиський [Текст] / 
Т. Козирєва // День. — 2012. — 2—3 листоп. — С. 2 : фотогр. 

 

Козирєва, Т. Про це мріяв Возницький [Текст] : учора в Луврі урочисто 
відкрили виставку «Скульптор бароко в Україні XVIII сторіччя: Йоган 
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Георгій Пінзель» / Т. Козирєва; фотогр. Р. Канюки // День. — 2012. — 
22 листоп. — С. 1,2 : фотогр.  

 

Константинова, К. «Український Мікеланджело»: слизька дорога в Лувр 
[Текст] / К. Константинова // Дзеркало тижня. — 2012. — 22 жовт. — С. 12 : 
фотогр.  
Про скандальні обставини транспортування робіт І.-Г. Пінзеля в Лувр (Париж, Франція).  

 

Корчук, І. 27 творів Пінзеля готуються підкорити Лувр [Текст] / 
І. Корчук ; фотогр. Р. Мокрій // Високий замок. — 2012. — 11—17 жовт. — 
С. 4 : фотогр. 
Про експозицію творів Пінзеля у паризькому Луврі та раритети з фондів музеїв 
у Тернополі. 

 

Корчук, І. Пінзель дістався до Лувру [Текст] : з 21 листопада до 25 груд-
ня твори українського Мікеланджело експонуватимуться у французькій 
мисстецькій Мецці / І. Корчук ; фотогр. Ю. Могитич // Високий замок. — 
2012. — 6 листоп. — С. 11 : фотогр.  

 

Корчук, І. Пінзель підкорив Париж! [Текст] : [у французів стався шок, 
коли вони побачили цю виставку в Луврі] / І. Кравчук // Високий замок. — 
2012. — 23—25 листоп. — С. 1, 9 : фотогр.  

 

Корчук, І. «Скульптури Пінзеля уже змонтовано для експонування 
у Луврі…» [Текст] / І. Корчук; фотогр. Р. Мокрій // Високий замок. — 
2012. — 15 — 21 листоп. — С. 12.  
 

Кудровець, О. Луврські лаври Пінзеля [Текст] : у Парижі відкрито 
довгоочікувану виставку, яка обіцяє стати новим виміром знань європейців 
про українців / О. Куровець // День. — 2012. — 23—24 листоп. — С. 6 : 
фотогр. — (Репортаж). 

 

Левицька, Л. Чому не пускають святого Онуфрія до Лувру? [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2012. — 22 верес. — С. 12 : фотогр.  
Про скульптуру св. Онуфрія роботи видатного митця XVIII століття І.-Г. Пінзеля, що 
спричинила конфлікт.  

 

Михайло Кулиняк домовився з громадою Бучача про передачу двох 
творів Іоанна Пінзеля для виставки у Луврі [Текст] // Культура і життя — 
2012. — 14 верес. — С. 3. — (Новини).  

 

Міністр культури Михайло Кулиняк та директор Лувру Анрі Луаретт 
відкрили виставку творів Іоанна Пінзеля [Текст] // Культура і життя. — 
2012. — 30 листоп. — С. 2 : фотогр.  
 

Олтаржевська, Л. Іоанн Георг Пінзель. Паризький дебют [Текст] : у Лув-
рі відтворять внутрішній вигляд костьолу львівського села Годовиці / 
Л. Олтаржевська // Україна молода. — 2012. — 9—10 листоп. — С. 19 : фотогр.  
Про фінансування творчого проекту, реставраційні роботи, композицію виставки та долю 
окремих експонатів, що планувались до представлення в Луврі.  

 

Попович, Ж. Пінзель їде до Парижа, а потім — до Києва? [Текст] : певне 
жодна виставка не викликала такого ажіотажу та вибуху емоцій, як вернісаж 
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скульптур Іоанна Георга Пінзеля у Парижі / Ж. Попович // Номер один. — 
2012. — 7 листоп. — С. 2 : фотогр.  
Розбіжності в пресі щодо термінів виставки в Луврі викликали справжній ажіотаж серед 
тих, хто причетний до її організації та відкриття. 

 

Попович, Ж. Пінзелю тісно навіть у Луврі [Текст] / Ж. Попович // Номер 
один. — 2012. — 28 листоп. — С. 3 : фотогр.  
Мистецтвознавець Тернопільського обласного краєзнавчого музею Віра Стецько 
захоплено розповідає про перебування в Парижі та довжелезну чергу перед входом 
у павільйон на виставку І.-Г. Пінзеля. 
 

Процик, І. У Луврі — черги до Пінзеля [Текст] / І. Процик // 20 хви-
лин. — 2012. — 7 — 8 груд. — С. 4 : фотогр.  

 

Томчишин, Ю. Пінзель у Луврі викликав справжній фурор [Текст] / Ю. 
Томчишин // Місто. — 2012. — 28 листоп. — С. 2 : фотогр.  
На виставці у Луврі побували і представники Тернопільщини. Вони радо діляться 
враженнями від поїздки.  
 

Федорців, Н. Міністр спіймав облизня [Текст] : унікальну скульптуру, 
що мала їхати до Лувру, селяни сховали / Н. Федорців // Експрес — 2012. — 
13—20 верес. — С. 9.  

 

Шмига, Я. «Святі Пінзеля повинні бачити небо» [Текст] : у Луврі 
експонується виставка українського митця / Я. Шмига, М. Юхно-Лучка // 
Нова Тернопільська газета. — 2012. — 28 листоп. — С. 7 : фотогр.  
Члени Тернопільської делегації про виставку в Луврі та відчуття гордості від того, що 
вперше культурна спадщина І.-Г. Пінзеля представлена на такому рівні.  
 

Шот, М. Святого Онуфрія не побачать [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2012. — 13 жовт. — С. 19 : фотогр. — (Ситуація). 
Про пристрасті навколо скульптури св. Онуфрія, що не потрапить на виставку до Парижа 
і залишиться поза увагою європейських дослідників.  
 

Юхно-Лучка, М. Пінзель — у Луврі! [Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 21 — 27 листоп. — С. 3 : фотогр.  
Про експонати з Тернопільщини, представлені у французькому Луврі, та вихід альбому, 
присвяченого великому скульптору.  
 

Всеукраїнський живописний пленер «Божа стопа. Почаїв-2012» 
Благословенне мистецтво там, де Богородиці стопа… [Текст] // Нова 

Тернопільська газета — 2012. — 3—9 жовт. — С. 7 : фотогр. 
Про Перший Всеукраїнський живописний пленер «Божа стопа. Почаїв’2012» розповідає 
ініціатор акції, журналіст та громадський діяч Олег Снітовський.  

 

Ковальчук, А. Благословенне мистецтво там, де Богородиці стопа 
[Текст] / А. Ковальчук // Вільне життя плюс. — 2012. — 3 жовт. — С. 8 : 
фотогр. 
Про І Всеукраїнський живописний пленер «Божа стопа. Почаїв-2012», де 12 живописців 
упродовж 12 днів відтворюватимуть красу благословенного волинського містечка, на 
території якого відома на весь світ Свято-Успенська Почаївська лавра.  
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Фестивалі, конкурси, масові свята 

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

День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2012 р.] / 
підгот. Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 3. — 
С. 159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: [28—29 квітня Тернопіль приймав учасників ІІ-го Відкритого 
Європейського фестивалю духовної пісні «Я там, де є благословення»]. 

 

Всеукраїнський фестиваль «Червона калина’2012» 
Гнатюк, Д. Дмитро Гнатюк: «Що б я не співав — в усьому світі мене 

розуміють. Тільки тут можуть запитати: «А што ти там пайош?» [Текст] : 
[інтерв’ю з Героєм України, народним артистом, лауреатом Шевченківської 
премії Дмитром Гнатюком] / [вела М. Юхно-Лучка] // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 31 жовт.—6 листоп. — С. 6 : фотогр.  
У рамках гала-концерту V Всеукраїнського фестивалю «Червона калина’2012», що 
відбувся на початку жовтня в Тернополі, Дмитро Гнатюк зачарував присутніх своїм 
співом. Він також був головою журі. 

 

Карпенко, Ю. Багаті кетяги «Червоної калини» [Текст] / Ю. Карпенко // 
Свобода — 2012. — 12 жовт. — С. 12 : фотогр. — (Джерела творчості).  
Святковий гала-концерт, що відбувся в Українському домі «Перемога», увінчав V Все-
український фестиваль-конкурс «Червона калина — 2012». 

 

Карпенко, Ю. Багаті кетяги «Червоної калини’2012» [Текст] / Ю. Кар-
пенко // Нова Тернопільська газета — 2012. — 10—16 жовт. — С. 9 : фотогр.  
Підсумки Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Червона калина — 2012». 

 

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

Стеблій, Л. «Кришталевий жайвір» розширив географію учасників 
[Текст] / Л. Стеблій // Вільне життя плюс. — 2012. — 3 жовт. — С. 2. — 
(З потоку новин).  

 

Чайківська, Я. «Кришталевий жайвір» — візитівка Тернополя на 
міжнародному рівні [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній — 2012. — 
3 жовт. — С. 5 : фотогр. — (Довкола).  
Про хід, гала-концерт одного з найпрестижніших фестивалів міжнародного рівня — 
«Кришталевий жайвір 2012» у Тернополі та його переможців. 

 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс козацької пісні «Байда» 
Бурма, В. Козацькому роду нема переводу [Текст] : [Фоторепортаж] / 

В. Бурма // Вільне життя плюс. — 2012. — 19 жовт. — С. 8 : фотогр. — 
(Фестивалі). 
Про хід Х фестивалю козацької пісні «Байда» та колективи, які взяли участь у ньому. 

 

Петруніна, В. На Х-й фестиваль козацької пісні «Байда» [Текст] / 
В. Петруніна // Номер один. — 2012. — 17 жовт. — С. [15]. 
14 жовтня у Тернополі відбувся фестиваль козацької пісні «Байда». Цього року він зібрав 
близько 250 представників козацьких товариств з усієї України.  
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Тернопіль стане центром проведення фестивалю козацької пісні «Байда» 
[Текст] // Номер один. — 2012. — 10 жовт. — С. 3.  

Те ж // Тернопіль вечірній. — 2012. — 10 жовт. — С 2.  
 

Фестиваль «Байда» знову у Тернополі [Текст] // Свобода. — 2012. — 
8—10 жовт. — С. 16.  
У неділю, 14 жовтня, Тернопіль стане центром проведення Всеукраїнського фестивалю 
козацької пісні «Байда».  

 

Шот, М. У пісні козацькій родину знайшли [Текст] : вдесяте до Терно-
поля збиралися козаки з багатьох куточків України на фестиваль «Байда» / М. 
Шот // Урядовий кур’єр. — 2012. — 14 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Свято).  

 

Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки» 

 

День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 
2012 р.] / підгот. Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2012. — № 3. — С. 159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 
імена). — Зі змісту: [12—13 травня Театральний майдан Тернополя став 
місцем проведення V Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та 
костюма «Цвіт вишиванки»]. 

 

Всеукраїнський фестиваль сільської молоді  
«Купальська феєрія» 

День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 
2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2012. — № 4. — С. 152—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [6 липня біля 
села Чагарі Гусятинського району відбувся IV Всеукраїнський фестиваль 
«Купальська феєрія». Його засновник і організатор, відомий співак, а нині 
бізнесмен та меценат Михайло Мацієвський ]. 

 

Літературний фестиваль для дітей «Дивокрай» 
День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 

2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2012. — № 4. — С. 151 : фотогр. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події факти, імена). — Зі змісту: [20—23 травня Тернопіль 
удруге став місцем проведення фестивалю літератури для дітей «Дивокрай»]. 

 

Міжнародний конкурс молодих трубачів 
 ім. Мирона Старовецького 

Касіян, В. Найкращих трубачів визначать завтра [Текст] / В. Касіян // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 9 листоп. — С. 6. — (Конкурс).  
Про п’ятий Міжнародний конкурс молодих трубачів ім. Мирона Старовецького, його 
організаторів, учасників та цінні призи. 

 

Касіян, В. Переможцям — професійні інструменти [Текст] / В. Касіян // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 14 листоп. — С. 7 : фотогр. — (Підсумки).  
Про переможців Міжнародного конкурсу молодих трубачів ім. Мирона Старовецького. 
Це творче змагання відбувалося в Тернополі вп’яте. 
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Романенко, Л. Діло — труба [Текст] / Л. Романенко // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 14 — 20 листоп. — С. 6: фотогр. 
V Міжнародний конкурс молодих трубачів імені Мирона Старовецького, що тривав 
у Тернополі чотири дні, зібрав понад 50 музикантів із музичних академій, училищ, 
коледжів України, а також Білорусі, Ізраїлю, Польщі, Англії, Голландії. 
 

Чайківська, Я. Головні призи конкурсу здобули трубачі зі Сходу 
[Текст] / Я. Чайківська; фотогр. І. Пшоняка //Тернопіль вечірній. — 2012. — 
14 листоп. — С. 6 : фотогр. 
Про головних організаторів та тих, хто продемонстрував свій талант і виграв призові 
місця на V Міжнародному конкурсі молодих трубачів імені Мирона Старовецького 
(м. Тернопіль).  

 

Шот, М. Обидва Гран-прі повезли на Донбас [Текст] : у Тернополі від-
бувся єдиний у країні Міжнародний конкурс трубачів ім. Мирона Старо-
вецького / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2012. — 4 груд. — С. 18 : фотогр. 
 

Міжнародний музичний фестиваль «Jazz Bez» 
Брик, А. «Jazz Bez»: без джазу не залишиться ніхто [Текст] / А. Брик // 

Свобода. — 2012. — 5 груд. — С. 14 : фотогр. — (Не пропустіть!).  
Якісний джаз, команди з різних країн світу, творчі експерименти та імпровізації на 
Міжнародному музичному фестивалі «Jazz Bez», який відбудеться у Тернополі 14-
16 грудня.  

 

Брик, А. «Jazz Bez» закінчився, а свято в душі залишилося [Текст] 
/А. Брик // Свобода. — 2012. — 19 груд. — С.14 : фотогр. — (Трішки вра-
жень від фестивалю).  

 

Золотнюк, А. І буде джаз… [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 5 груд. — С. 7. — (Фестивалі).  
Про цьогорічну тернопільську програму ХII Міжнародного фестивалю «Jazz Bez».  

 

Попович, Ж. «Jazz Bez» привезе до Тернополя цілу фіру авангарду 
[Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 5 груд. — С. [15] : фотогр. 
Упродовж трьох днів на сцені Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка триватиме XII Міжнародний джазовий фестиваль. 

 

Чайківська, Я. Тернопіль поглине джаз [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 5 груд. — С 6 : фотогр. — (Фестивалі).  
Цьогоріч тернополян своєю творчістю порадують кращі джазові колективи шести країн 
світу: США, Канади, Швейцарії, Польщі, Португалії та України. 

 

Обласне свято народних ремесел, фольклору та хореографії 
«Тернопільські обереги» 

День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 
2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2012. — № 4. — С. 154 : фотогр. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [16 червня в парку 
ім. Т. Г. Шевченка (м. Тернопіль) уперше відбулося свято бойківської 
культури «Бойківські фестини»] ; [17 червня — обласне свято народних 
ремесел, фольклору та хореографії «Тернопільські обереги»]. 
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Регіональний фестиваль народного танцю «Червона калина» 
В суботу були танці! [Текст] : у Тернополі відбувся XIV регіональний 

фестиваль народного танцю «Червона калина» // Нова Тернопільська газета. 
— 2012. — 14 — 20 листоп. — С. 6 : фотогр.  
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся XIV регіональний фестиваль народного танцю 
«Червона калина», в якому взяли участь 30 колективів із міст Західної України.  

 

Завадюк, К. «Червона калина» не замерзає [Текст] / К. Завадюк // 
Місто. — 2012. — 14 листоп. — С. 24 : фотогр. — (Життя).  
Про переможців регіонального фестивалю «Червона калина».  

 

Чайківька, Я. Українські народні танці зцілюють глядачів [Текст] / 
Я. Чайківська; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2012. — 14 листоп. — 
С. 6 : фотогр.  
У Тернополі відбувся XIV регіональний фестиваль «Червона калина». Понад 30 колек-
тивів із міст Західної України взяли участь у грандіозному святі.  

 

Інші фестивалі та конкурси 
Бурма, В. Десять кроків на крилах пісні [Текст] / В. Бурма // Вільне 

життя плюс — 2012. — 12 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Фоторепортаж). 
Про фестиваль-конкурс аматорських колективів і окремих виконавців об’єднання 
«Тернопільгаз» «Блакитний вогник — 2012». 

 

Ваврик, Є. Тернополяни на головній сцені України [Текст] / Є. Ваврик // 
Нова Тернопільська газета. — 2012. — 7—13 листоп. — С. 6 : фотогр. 
Режисер, заслужений діяч мистецтв України Євген Ваврик розповідає про заключний 
концерт другого Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Україна — свята родина», на 
якому Тернопілля гідно представили митці зі Зборівського та Борщівського районів.  

 

Ваврів, Т. Українське кіно — це круто! [Текст] : «Дні українського кіно» 
на Тернопільщині провів благодійний фонд «Галичина-Волинь» Володимира 
Клименка / Т. Ваврів // Нова Тернопільська газета — 2012. — 3—9 жовт. — 
С. 7 : фотогр.  

 

Вістовський, О. «Осіннє рандеву» визначило переможців [Текст] / 
О. Вістовський // Вільне життя плюс. — 2012. — 5 жовт. — С. 8 : фотогр. — 
(Знай наших!).  
Про ХІІ Всеукраїнський фестиваль сучасного українського романсу «Осіннє рандеву» 
(м. Миргород) та переможців із Тернопільщини.  

 

Вовк, Р. «Концертино 2012» [Текст] / Р. Вовк // Українська музична 
газета. — 2012. — № 3 (лип.-верес.) — С. 2 : фотогр. — (Конкурси, фестивалі).  
Про VIII регіональний конкурс виконавців на духових інструментах «Концертино 2012» 
(м. Калуш) та переможців із Тернопільщини.  

 

Захарчук, Д. «Блакитний вогник», що зігріває серця [Текст] / Д. Захар-
чук // Свобода. — 2012. —12 жовт. — С. 10 : фотогр. — (Свято пісні).  
Про цьогорічний фестиваль-конкурс аматорських колективів об’єднання «Тернопільгаз» 
та його переможців.  
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Матуш, І. У Тернополі — сезон прем’єр! [Текст] / І. Матуш // 
Свобода — 2012. — 5 жовт. — С. 8. — (Шукають таланти).  
У Тернополі почалася реєстрація на фестиваль-конкурс «Прем’єр-фест 2012». Його 
започаткували для популяризації авторської пісні, виявлення талановитих композиторів, 
поетів, виконавців і аранжувальників. 

 

Фестиваль «Дзвени піснями, Привілійський краю» відбувся за 
підтримки фонду «Галичина—Волинь» [Текст] // Нова Тернопільська газета. 
— 2012. — 17—23 жовт. — С. 7 : фотогр.  

Те ж // Свобода. — 2012. — 15—17 жовт. — С. 10. 
У Шумську відбувся завершальний етап фестивалю-конкурсу творчих колективів 
сільських будинків культури «Дзвени піснями, Привілійський краю». 
 

Шкула, А. Тернопіль буде на «Червоній руті» [Текст] : тернопільська 
студентка Ірина Колесник перемогла у відбірковому етапі «Червоної рути», 
тож наступного року вона представлятиме наше місто на Всеукраїнському 
фестивалі / А. Шкула // 20 хвилин. — 2012. — 31 жовт.—1 листоп. — С. [2] : 
фотогр. 

 

Якушко, О. Володимир Клименко: «Дні українського кіно» стануть 
постійним фестивалем на Тернопіллі [Текст] / О. Якушко // Вільне життя 
плюс — 2012. — 3 жовт. — С. 4 : фотогр.  

 

Аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання Тернопільщини 

Дитяча хорова школа «Зоринка» 
У «Зоринці» — гнучкі діти [Текст] // Місто. — 2012. — 21 листоп. — 

С. 13 : фотогр. — (Знайомства).  
Відомий диригент славетного хору «Орея» поділився секретами своєї майстерності та 
провів майстер-клас з вихованцями хорової капели «Зоринка».  

 

Муніципальний Галицький камерний оркестр  
Кармелюк, М. У катедрі лунатимуть орган та оркестр [Текст] / 

М. Кармелюк // 20 хвилин. — 2012. — 21 — 22 груд. — С. 14 : фотогр.  
Муніципальний Галицький камерний оркестр виступатиме в катедрі. Звучатимуть твори 
Моцарта, Генделя та інших відомих композиторів.  

 

Інші аматорські, мистецькі колективи та творчі об’єднання  
Захарчук, Д. «Веселі гудаки» заспівають на «Червоній руті» [Текст] / 

Д. Захарчук // Свобода — 2012. — 5 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Наші таланти).  
Про творчі успіхи ансамблю народної музики «Веселі гудаки» Бучацького районного 
будинку культури. 
 

Королюк, Г. Слава «Добровлян» примножується [Текст] / Г. Королюк // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 30 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї). 
Про народний хор «Добровляни» із Заліщицького району, який упродовж 65 років 
пропагує українську пісню не лише в Україні, а й за кордоном.  

 

Мадзій, І. «Потік» розпочався з маленького потічка [Текст] / І. Мадзій // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 31 жовт. — С. 5 : фотогр. — (Ювілеї).  
Мистецьке об’єднання художників Борщівщини «Потік» святкує свій 10-річний ювілей. 
Про творчі здобутки колективу. 
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Мартінес, А. Індійська казка під назвою «Амріта» [Текст] / А. Мартінес // 
Свобода. — 2012. — 30 листоп. — С. 8. — (Світ танцю).  
Про цікавий колектив індійського танцю «Амріта» та святковий концерт з нагоди його 
17-річчя. 

 

Юрса, Г. Веселкові кольори «Візерунка» [Текст] / Г. Юрса // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 26 жовт. — С. 8 : фотогр. — (У полоні танцю). 
У Баворові Тернопільського району відзначили 10-річчя з часу заснування танцювального 
колективу «Візерунок». 

 

Персоналії 
Безкорований, Є. Щоб не міліли джерела любові до слова [Текст] : сім 

запитань очільникові обласної організації Національної спілки письменників 
України, поету Євгенові Безкоровайному : [інтерв’ю] / Є. Безкорований / 
спілкувався М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 2012. — 9 листоп. — С. 5 : 
фотогр.  
Про ювілейні святкування впродовж 2012 року на Тернопільщині. 
 

Гадомська, Л. Микола Пазізін: «Бути художником серед художників — 
то найвища нагорода» [Текст] / Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 
2012. — 19 груд. — С. 1, 7 : фотогр.  
Про творчий шлях художника, перші персональні виставки, закордонні відрядження та 
нагороди. 
 

Густенко, О. У Зборові вітали наймолодшого диригента України Андрія 
Юркевича [Текст] / О. Густенко // Номер один. — 2012. — 19 груд. — 
С. [15] : фотогр.  
Про обдарованого земляка, уродженця Зборівщини Андрія Юркевича, який зараз диригує 
у найпрестижніших театрах світу.  
 

День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 
2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2012. — № 4. — С. 152 : фотогр. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [31 травня троє наших 
земляків стали дипломантами найбільшого літературного конкурсу України 
«Коронація слова». У номінації «П’єси для дітей» відзначено твір тернополян 
Богдана Мельничука й Галини Шумили «На галявині та в підземеллі». 
Омелян Мацьопа з Шибалина Бережанського району нагороджений 
у номінації «Пісенна лірика» за вірш «Спить жінка в мене на плечі» ]. 
 

Захарчук, Д. Микола Мицьо: «Музика виникає, коли переживаєш певні 
емоції» [Текст] / Д. Захарчук // Свобода. — 2012. — 19 жовт. — С. 8 : 
фотогр. — (Знайомтесь!). 
Про бучацького музиканта і барда Миколу Мицьо. 
 

Коропецька, У. У Богдана Мельничука ще один диплом [Текст] / 
У. Коропецька // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 3—9 жовт. — С. 9 : 
фотогр.  
Колекція нагород письменника Богдана Мельничука знову поповнилася. Він вдруге 
поспіль став лауреатом щорічного Всеукраїнського літературного конкурсу 
ім. М. Утриска.  
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Мисткиня на ймення Мирослава Зайко [Текст] // Українська музична 
газета. — 2012. — № 3 (лип.—верес.). — С. 11 : фотогр.  
Про мистецьку виконавицю, літературно-музичну лектрису, піаністку із Заліщиків 
Мирославу Антонівну Зайко, яка працює зі своїми програмами у містах України. 
 

Попович, Ж. Панночка з етюдником [Текст] : до 135-річчя від дня 
народження Олександри Кульчицької — першої жінки-художниці на Гали-
чині / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 3 жовт. — С. [15] : фотогр.  
Про життєвий і творчий шлях художниці Олександри Кульчицької та вшанування її 
пам’яті на Тернопільщині з нагоди ювілею.  
 

Семеняк-Штангей, В. Валентина Семеняк-Штангей: «Світ, який люблю, 
довкола мене — і в Україні, і за її межами…» [Текст] : [інтерв’ю з відомою 
на Тернопіллі журналісткою, письменницею Валентиною Семеняк-Штан-
гей] / розмовляла Г. Вандзеляк // Свобода. — 2012. — 16 листоп. — С. 8 : 
фотогр. — (Розмова за кавою). 
 

Смільська, О. Український Сальвадор Далі живе у Бережанах [Текст] / 
О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 24—30 жовт. — С. 14 : 
фотогр.  
Про художника із Бережан Олега Шупляка, його творчість та особливості творчої манери. 
 

Смільська, О. Унікальні ікони Геннадія Сімонова [Текст] / О. Смільська // 
Нова Тернопільська газета. — 2012. — 21—27 листоп. — С. 14 : фотогр. 
Про тернополянина Геннадія Сімонова — єдиного в Україні іконописця, який зумів 
поєднати у своїх роботах живопис, різьблення та ковальство. 

 

Томчишин, Ю. Тернопільський лікар має шанс поїхати в Берлін 
[Текст] / Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 28 листоп. — С. 2.  
Наталя Волотовська із Тернополя взяла участь у IV Міжнародній виставці-конкурсі 
сучасного мистецтва «Український тиждень мистецтв» та зайняла третє місце в номінації 
«експериментальний живопис». Тепер вона має можливість безкоштовно взяти участь 
у виставці картин в Берліні. 
 

Філь, К. У майстерні художника [Текст] / К. Філь // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 13 листоп. — С. 5 : фотогр.  
Про зустріч із художником Ярославом Омеляном у його творчій майстерні.  
 

Чайківська, Я. Микола Пазізін намалював корвет «Тернопіль» [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 10 жовт. — С. 7 : фотогр. — 
(Особистості). 
Про художника Миколу Пазізіна, його участь у виставках різного рівня та творчу роботу 
на корветі «Тернопіль».  
 

До 130-річчя від дня народження Михайла Бойчука  
Золотнюк, А. Повернення майстра [Текст] / А.Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2012. — 7 листоп. — С. 6 : фотогр.  
Про увічнення та відродження пам’яті Михайла Бойчука на Тернопільщині.  

 

Собуцька, В. Залишив людям часточку себе… [Текст] / В. Собуцька // 
Свобода. — 2012. — 8 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Сіль землі вкраїнської). 
До 130-річчя від дня народження видатного українського художника Михайла Бойчука 
в галереї Тернопільської обласної організації Національної спілки художників України 
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відкрилась виставка робіт лауреатів обласної премії його імені, кількість яких вже сягнула 
двох десятків. 
 

Ухман, І. Великий галичанин в інтерпретації сучасного волинянина 
[Текст] / І. Ухман // Свобода. — 2012. — 2 листоп. — С. 6. — (До 140-річчя 
від дня народження Богдана Лепкого). 
Про неоціненний внесок у Лепкіану Богдана Мельничука — прозаїка, драматурга, поета, 
редактора, журналіста, краєзнавця, заслуженого діяча мистецтв України.  
 

Шот, М. Творчість перемогла холод знищення [Текст] : у Тернополі впер-
ше показали роботи всіх лауреатів мистецької премії ім. Михайла Бойчука / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2012. — 28 листоп. — С. 19. — (Вернісаж).  
Про заснування премії ім. Михайла Бойчука, її лауреатів та організацію в картинній 
галереї Тернопільської обласної організації Національної спілки художників України 
виставки, присвяченої 130-річчю від дня народження видатного художника.  
 

До 140-річчя від дня народження Соломії Крушельницької 
Левицька, Л. …до Соломії — з любов’ю та піснею [Текст] / Л. Левиць-

ка // Голос України. — 2012. — 20 верес. — С. 19.  
Про урочистості з нагоди 140-річчя від дня народження оперної співачки зі світовою 
славою Соломії Крушельницької на Тернопільщині. 
 

До 140-річчя від дня народження Богдана Лепкого 
Загній, Т. Славний син «галицьких Атен» [Текст] : до 140-річчя від дня 

народження Богдана Лепкого / Т. Загній // Літературна Україна. — 2012. — 
15 листоп. — С. 1 : фотогр.  
Про ювілейні святкування впродовж 2012 року на Тернопільщині. 
 

Левицька, Л. …відзначають 140-річчя Богдана Лепкого [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2012. — 9 листоп. — С. 9.  
Про наймасштабніші ювілейні заходи в Бережанах та Тернополі.  
 

Новосядлий, Б. Нове слово про Богдана Лепкого [Текст] / Б. Новосядлий // 
Свобода. — 2012. — 2 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Пишна квітка у вінок 
пошани). 
Про нову книгу «Літературно-мистецький дискурс творчості Богдана Лепкого» молодого 
тернопільського науковця Наталії Гавдиди.  
 

55-річний ювілей від дня народження Олександра Смика 
Смик, О. Олександр Смик: нарешті познайомимося [Текст] : [інтерв’ю 

з начальником управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради 
Олександром Смиком] // Нова Тернопільська газета — 2012. — 10—
16 жовт. — С. 9 : фотогр. 
Про творчу імпрезу Олександра Смика з нагоди 55-річного ювілею, та тих, хто завітає на неї.  
 

Юхно-Лучка, М. Дві п’ятірки для Олександра Смика [Текст] / М. Юхно-
Лучка // Нова Тернопільська газета — 2012. — 31 жовт.—6 листоп. — С. 6 : 
фотогр.  
На сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка відбувся ювілейний вечір «В любові переможених немає», присвя-
чений 55-річчю від дня народження начальника управління культури і мистецтв 
Тернопільської міської ради Олександра Смика. 
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Інше 
Бучко, О. Книга року — від Надії Гербіш [Текст] / О. Бучко // 20 хви-

лин. — 2012. — 15—16 жовт. — С. 4.  
Тернопільська письменниця Надія Гербіш перемогла в європейському конкурсі «Книга 
року», який відбувся у Будапешті. Тернополянка представляла збірку оповідань «Теплі 
історії до кави». 

 

Вандзеляк, Г. «Ассоль» зібрала друзів [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2012. — 8—10 жовт. — С. 14 : фотогр. — (Будні і свята села). 
У Максимівці Збаразького району недавно відбулося велике свято, організатором якого 
виступила сільська мистецька студія «Ассоль». 

 

Вдовиченко, Г. Хутір Драгоманівка у центрі Тернополя [Текст] : у своїй 
майстерні та навколо неї тернопільський художник Дмитро Стецько 
відтворив хутір свого дитинства / Г. Вдовиченко ; фотогр. О. Прохорець // 
Високий замок. — 2012. — 22—28 листоп. — С. 13 : фотогр. — (Оселя).  

 

Гулько, Я. Новий доробок Богдана Мельничука [Текст] / Я. Гулько // 
Місто. — 2012. — 17 жовт. — С. 14 : фотогр. — (Презентації). 
Про вихід нової книги «Дорога до себе» Богдана Мельничука. Вона вже удостоїлась 
першої нагороди — почесного диплома Всеукраїнського літературного конкурсу 
ім. М. Утриска.  

 

Захарчук, Д. Олександр Вільчинський пише книжки… з котом [Текст] / 
Д. Захарчук // Свобода. — 2012. — 19 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Література). 
У книгарні «Є» відбулася зустріч із відомим письменником, автором книжок оповідань 
і повістей, лауреатом «Коронації слова» Олександром Вільчинським.  
 

Золотнюк, А. Перша об’єктивна робота про Володимира Гнатюка 
[Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2012. — 7 груд. — С. 6. — 
(На книжкову полицю).  
Про презентацію книги «Володимир Гнатюк» у «Домі книги». Її автор Микола Му-
шинка — один із останніх українських могікан у Словаччині. Він відроджує імена забутих 
чи недооцінених українських учених, письменників, художників, політиків.  

 

Мельник, Я. Вишиваний одяг створює особливий настрій [Текст] / 
Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2012. — 19 груд. — С. 5 : фотогр.  
Етнічні вишиванки Ольги Сабрам-Пасєки змогли побачити жителі Києва на її авторській 
виставці «Дозвольте огорнути вас любов’ю». 

 

Новосядлий, Б. Три дарунки землякам від Олега Караванського [Текст] / 
Б. Новосядлий // Свобода. — 2012. — 19 груд. — С. 7 : фотогр. — (Тепле 
свято у грудневу заметіль).  
Відомий у нашому краї господарник і громадський діяч, начальник об’єднання 
«Тернопільгаз» Олег Караванський зробив краянам — вагомі подарунки — презентував 
свою книгу про рідне село «Моя Красівка» та організував для односельчан величне свято.  
 

Новосядлий, Б. «Шумська мелодія» на краєзнавчий мотив [Текст] / 
Б. Новосядлий // Свобода. — 2012. — 16 листоп. — С. 3 : фотогр. — (Пише-
мо історію ріднокраю).  
У тернопільському видавництві «Терно-граф» побачила світ ще одна цікава книга 
відомого літератора і журналіста Ігоря Фарини під назвою «Шумська мелодія», яку автор 
присвятив місту, в якому живе та творить.  
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Попович, Ж. Любомира Бойцун продовжує відкривати для себе Терно-
піль [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 19 груд. — С. 12 : фотогр.  
Відома краєзнавець і архівіст Любомира Бойцун завершує роботу над новим 
доопрацьованим виданням свого бестселера «Тернопіль у плині літ: історико-краєзнавчі 
замальовки».  
 

Синенька, Б. Зима прийшла, празники принесла [Текст] / Б. Синенька // 
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