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Присудження премій у галузі культури  
Лауреати року — 2012 [Текст]  // Свобода. — 2013. — 2 січ.  — С. 1. — 

(Вітаємо!).  
У 2012 році лауреатами року стали два відомих краянина: головний диригент 
симфонічного оркестру Тернопільської обласної філармонії Мирослав Кріль та голова  
обласної організації Національної спілки письменників України, заслужений діяч 
мистецтв України Євген Безкоровайний. 

* * * 
Вітрова, С. Премія імені Братів Лепких дісталася найдостойнішим 

[Текст] / С. Вітрова; фотогр. І. Пшоняка // Свобода. — 2013. — 25 січ. — 
С. 8 : фотогр. — (Мистецькі відзнаки).  

  

Вручено Всеукраїнську літературно-мистецьку премію імені Братів 
Лепких за 2012 рік [Текст] // Свобода. — 2013. — 25 січ. — С. 1. — (Приємно 
повідомити).  

 

Вручено премії братів Лепких [Текст] // Місто. — 2013. — 23 січ. — С. 12.  
 

Гадомська, Л. Відзначили номінантів імені Братів Лепких [Текст] / 
Л. Гадомська; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2013. — 23 січ. —  
С. 3.   
В обласному краєзнавчому музеї відбулися урочини з нагоди вручення премії імені Братів 
Лепких.   

 

Дігай, Т. Освячена двома іменами [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 25 січ. — С. 3 : фотогр.  
З історії заснування Вcеукраїнської літературно-мистецької премії імені Братів Лепких та 
її лауреатів за 2012 рік.  

 

Нові імена лауреатів премії Братів Лепких [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 5 лют. — С. 9 : фотогр.  
В актовій залі Тернопільського обласного краєзнавчого музею вручили нагороди 
Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Братів Лепких. Серед лауреатів є й 
працівники культури.  

 

Федечко, М. Премії ім. Братів Лепких вручать 22 січня [Текст] / 
М. Федечко // Вільне життя плюс. — 2013. — 18 січ. — С. 1. — (Вітаємо).   
Премії за 2012 рік присуджено: Володимирові Барні — поетові та Тамарі Удіній — 
мистецтвознавцеві, членові Національної спілки художників України.   

* * * 
Названо лауреатів премії імені Пантелеймона Куліша за 2013 рік [Текст] // 

Літературна Україна. — 2013. — 24 січ. —  С. 4 : фотогр. — (Відзнаки).   
Цьогорічним лауреатом став письменник Володимир Погорецький із Чорткова за 
створення та редагування літературно-мистецького журналу «Золота Пектораль». 

 

Організація та управління в галузі культури  

Бібік, Р. У Чортківській «культурі» 70 тисяч порушень [Текст] / Р. Бібік // 
Номер один. — 2013. — 20 берез. — С. 3.  
Тернопільські фінансові інспектори провели ревізію фінансово-господарської діяльності 
відділу культури та Чортківської РДА і виявили порушення, що призвели до втрат понад 
70 тисяч гривень.  
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Новосядлий, Б.  Про духовні скарби і земні проблеми [Текст] : постійна 
комісія з питань духовності, культури, свободи слова та інформації обласної 
ради підбила підсумки роботи за 2012 рік / Б. Новосядлий // Свобода. — 
2013. — 27 берез. — С. 2. — (В обласній раді).  
Член комісії, начальник обласного управління культури Григорій Шергей доповів про 
матеріально-технічний стан закладів культури, реалізацію святкових програм до 
державних свят та ювілеїв визначних особистостей області.  

 

Бібліотечна справа 
Маньовська, В. Блиск і вбогість сільських бібліотек [Текст] / 

В. Маньовська; фотогр. А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 
20 берез. — С. 7 : фотогр. — (Порушуємо проблему).  
Авторка статті порушує проблеми сільських бібліотек, аналізує причини та б’є на сполох: 
влада не зацікавлена у їх фінансуванні й розвитку. 
 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
Білий, І. Тернопільська область — єдина в Україні, де не виділяють коштів 

на придбання книг [Текст]  / І. Білий // Номер один. — 2013. — 16 січ. — С. 5 : 
фотогр.   
Під час обговорення проекту обласного бюджету на 2013 рік керівники трьох обласних 
бібліотек (Василь Вітенко, Леся Гук, Надія Новіцька) наголосили на наболілих проблемах, 
які стосуються кожної конкретної установи.  
 

Брик, А. Олександр Вільчинський: «Знайомі впізнають себе в моїх 
книжках» [Текст] / А. Брик // Свобода. — 2013. — 1 лют. — С. 8 : фотогр. — 
(Творчі посиденьки).  
Зустріч із тернопільським письменником і журналістом Олександром Вільчинським 
відбулася в Тернопільській ОУНБ.   

 

Вечір творчості Євгена Безкоровайного [Текст] // Тернопіль вечірній. — 
2013. — 20 берез. — С. 2.  
Коротке повідомлення про презентацію поетичної збірки голови обласної організації 
Національної спілки письменників України, лауреата літературної премії імені Братів 
Богдана та Левка Лепких Євгена Безкоровайного, яка відбудеться в Тернопільській ОУНБ.  

 

Гавенко, О. Нові видання в універсальній науковій бібліотеці [Текст]  / 
О. Гавенко // Вільне життя плюс. — 2013. — 9 січ. — С. 11. — 
(Книголюбам).   
Про нові книги, які надійшли до Тернопільської ОУНБ за державною програмою 
«Українська книга».  
 

Гончарук, О. Шануймо пам’ять Кобзаря [Текст] / О. Гончарук  // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 20 берез.  — С. 2 : фотогр. — (Новини).   
Про цікаві літературно-музичні заходи, краєзнавчі читання, книжкові виставки для роз-
криття творчості Т. Г. Шевченка та теми «Шевченко і Тернопільщина» в Тернопільській 
ОУНБ.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень-листопад 
2012р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — №1. — С. 150 — 159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [25 вересня читачі й працівники обласної 
універсальної наукової бібліотеки зустрілися з відомим тернопільським 
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поетом Євгеном Зозуляком]; [26 вересня в Тернопільській ОУНБ 
презентували творчий доробок тернопільської поетеси Ірини Дем’янової]; [25 
жовтня працівники відділу краєзнавчої літератури та бібліографії ОУНБ 
провели презентацію книги головного редактора журналу «Літературний 
Тернопіль» Богдана Мельничука «Дорога до себе»] ; [15 листопада 
в читальному залі обласної універсальної наукової бібліотеки презентували 
збірку поезій тернополянки Зоряни Биндас «Безсмертя»]; [протягом серпня-
листопада відбулись: літературно-мистецький вечір до 140-ї річниці від дня 
народження  С. Крушельницької; презентація покажчика «Лесь Курбас: 
Повернення до Європи і до самих себе»; презентація краєзнавчого збірника 
«Підгайці та Підгаєччина»].  
 

Дерех, В. Через сніг, що тане, «плачуть» дахи у всіх мікрорайонах 
Тернополя [Текст] / В. Дерех // RIA плюс. — 2013. — 13 лют. — С. 5 : 
фотогр.  
Стаття присвячена проблемі з дахами у нашому місті. Звернено увагу й на аварійний дах у 
будівлі Тернопільської ОУНБ. Директор установи Василь Вітенко наголошує на 
проведенні капітального ремонту та виділенні необхідних коштів.  
 

Золотнюк, А. Спроба повернення [Текст] /А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 8 лют. — С.8. — (Зустріч). 
На творчій зустрічі в Тернопільській ОУНБ письменник Олександр Вільчинський 
розповів не тільки про особливості творчого процесу, але й про те, що є спільного 
в обкладинках усіх його виданих книжок, де найліпше пишеться і працюється.  

  

Михлик, З. Вдячна пам'ять [Текст] / З. Михлик // Сільські вісті. — 2013. — 
22 січ. — (На зв'язку — Тернопільщина).  
Коротка інформація про вихід бібліографічного  покажчика «Богдан Лепкий: відомий 
і невідомий», підготовленого спеціалістами Тернопільської ОУНБ. 
 

Мусієнко, Н. Вільчинського омолодили на один рік [Текст] / 
Н. Мусієнко // Місто. — 2013. — 30 січ. — С. 2. — (Факти, події).  
Зустріч із тернопільським письменником та журналістом відбулася в Тернопільській 
ОУНБ.   

 

Ониськів, М. Звітували ентешівці [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 22 бер. — С. 6. — (Недільні зустрічі).  
У читальному залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулося 
підсумкове пленарне засідання березневої сесії Тернопільського обласного осередку 
Наукового  товариства ім. Т. Шевченка, приурочене 140-річчю з часу заснування НТШ.  
 

Пайонк, М. Богдан Лепкий: відомий і невідомий [Текст] / М. Пайонк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 11 січ. — С.6. — (Репрезентації).   
Напередодні Нового року в читальному залі Тернопільської ОУНБ відбулася 
репрезентація бібліографічного покажчика «Богдан Лепкий: відомий і невідомий (1872 — 
1941)».  
 

Польова, Г. Книжок побільшало [Текст] / Г. Польова // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 18 січ. — С. 6. — (Щедрий подарунок).  
Понад півмільйонний фонд Тернопільської ОУНБ збагатився  новими надходженнями 
з україніки — сорока чотирма назвами видань. Їх подарував письменник, редактор, 
журналіст, краєзнавець, заслужений діяч мистецтв України Богдан Мельничук.  
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Пчола, С. Мрії збулися — «Бібліоміст» на Лановеччині [Текст] / 
С. Пчола // Свобода. — 2013. — 23 січ. — С. 12 : фотогр.  
Після перемоги в конкурсі програми «Бібліоміст» шість бібліотек Лановеччини отримали 
комплекти комп’ютерного обладнання і підключилися до мережі Інтернет. На святкуванні 
з нагоди відкриття інтернет-цетрів був присутній і директор Тернопільської ОУНБ Василь 
Вітенко.  

 

Смільська, О. Австрійський штрудель повинен бути таким, щоб через 
нього можна було… читати [Текст] / О. Смільська // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 27 берез.—2 квіт — С. 12 : фотогр. — (Смачний кошик)  
Скуштувати австрійських та українських солодощів можна було в Тернопільській ОУНБ. 
Таке дійство влаштували учасники клубу розмовної німецької мови.  
 

Федечко, М. Запрошує Євген Безкоровайний [Текст] / М. Федечко // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 22 берез. — С. 1. — (Імпрези).   
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулася творча зустріч із поетом, 
публіцистом, редактором, головою обласної організації Національної спілки письменників 
України Євгеном Безкоровайним. На ній презентовано його збірку «І так живу»…. Така 
ж зустріч відбулася і в Тернопільській ОУНБ.  

 

Федорів, І. У народній академії — ювілейні читання [Текст] / І. Федорів // 
Свобода. — 2013. — 29 берез. — С. 1.  
У Тернопільській ОУНБ відбулося пленарне засідання наукової сесії Тернопільського 
осередку НТШ. Захід присвячувався 140-річчю заснування товариства.  

 

Хміляр, Л. Богдан Лепкий: відомий і невідомий [Текст]  / Л. Хміляр  // 
Свобода. — 2013. — 11 січ.  — С. 5: фотогр. — (Презентація книги).  
Вихід у світ нового бібліографічного покажчика, в якому величезний обсяг інформації про 
творчу спадщину Богдана Лепкого. Подано короткі тези виступів на презентації цього 
посібника в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. 
 

Черемшинський, О. Від онуків Тимотея Бордуляка [Текст] / 
О. Черемшинський //Вільне життя плюс. — 2013. — 15 берез.— С. 1. — 
(Духовні подарунки ).   
Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ отримав чотири 
примірники однотомника «Невідомі твори» та чотири буклети «Тимофій Бордуляк» від 
онуків письменника.  
 

Черемшинський, О. Дарунки від онуків [Текст] / О. Черемшинський // 
Вісті Придністров’я. — 2013.  — 22 берез. — С. 2.   
Директор Велеснівського етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка 
передав щедрі дарунки для бібліотек Монастириського району та Тернопільської 
ОУНБ — чотири примірники однотомника Тимофія Бордуляка «Невідомі твори» та 
чотири буклети «Тимофій Бордуляк» (до 150-річчя від дня народження письменника).   
 

Шубарт, П. Август Мошинський: архітектор, зодчий, творець [Текст] / 
П. Шубарт // Вільне життя плюс. — 2013. — 25 січ. — С. 3. — 
(Дослідницькими стежками).  
Про архітектора Домініканського костелу в Тернополі Августа Мошинського. Згадується 
монографія П. Шубарта «Бароко та його розвиток в архітектурі міст Східної Галичини», 
ознайомитись з якою можна в Тернопільській ОУНБ. 
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[Як Тернопільщина вшановує Великого Кобзаря] : [Образотворче 
мистецтво] // Вільне життя плюс. — 2013. — 15 берез. — С. 5 : фотогр.  — 
(Кобзареві у вінок).  
Головний бібліотекар читального залу Тернопільської ОУНБ Людмила Рюміна знайомить 
читачів з виставкою, присвяченою життю і творчості славетного апостола слова 
і талановитого художника  Тараса Шевченка.  
 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень-листопад 

2012р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 1. — С. 150 — 159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [8 листопада в Тернопільській обласній бібліотеці 
для молоді презентували відразу чотири книги головного редактора журналу 
«Літературний Тернопіль», члена НСПУ Б. Мельничука, видані до його 60-
річчя, — двотомник вибраних поезій «Слова від серця» й «Слова від серця — 
2», збірник прозових і драматичних творів «Дорога до себе» та другий том 
бібліографічного покажчика літератури «Богдан Мельничук — письменник, 
редактор, журналіст, краєзнавець»].  
 

Ониськів, М. Невтомний пошуковець [Текст] / М. Ониськів  // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 4 січ. — С. 3. — (Щойно з друку).   
Під грифом управління культури ОДА, обласної бібліотеки для молоді та місцевого 
осередку НТШ у видавництві «Терно-граф» побачив світ бібліографічний покажчик 
«Богдан Головин».  

 

Семеняк, В. Барвиста мелодія слова [Текст] / В. Семеняк // Місто. — 
2013. — 20 берез. — С. 12 : фотогр.  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулося неповторне свято «Барвистої 
мелодії слова» за творчістю поетеси Світлани Гоч.  

 

Чайківська, Я. Поетичні читання тривали… до ночі [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 лют. — С. 6 : фотогр.  
Упродовж двох днів — 9 й 10 лютого — Фестиваль сучасної української літератури та 
музики перетворив Тернопіль на своєрідну Мекку для письменників і музикантів. 
Учасники фестивалю також побували в обласній  бібліотеці для молоді.  
 

Чайківська, Я. Студенти-дизайнери вразили своєю творчістю [Текст]  / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 лют.  — С. 6 : фотогр. — (Арт).  
Студенти спеціальності «дизайн» Тернопільського кооперативного торговельно-
економічного коледжу представили в обласній бібліотеці для молоді свої графічні та 
живописні роботи, композиції у техніці квілінг, розпис по дереву, випалювання, нитянки, 
інкрустації. Загалом представлено 54 роботи майстрів-початківців.  

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Береженко, О. Ялинка побажань [Текст] / О. Береженко // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 4 січ. — С. 3 : фотогр. — (Бібліотечні новини).   
У «Бібліомістечку» обласної бібліотеки для дітей відбулося дивовижне «Бульбашкове свято».  
 

Брик, А. Тамара Ткачук-Гнатовик: «У віршах живе моє дитинство» 
[Текст] / А. Брик // Свобода. — 2013. — 1 лют. — С. 8 : фотогр. — 
(Літературна читальня).   
Про поезію Тамари Ткачук-Гнатовик та її творчий вечір в обласній бібліотеці для дітей.   
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Золотнюк, А. Тиждень дитячого читання  [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 29 берез. — С. 5. — (Новини книгозбірні).  
Програма Всеукраїнського тижня дитячого читання в Тернопільській обласній бібліотеці 
для дітей. 

 

Нецко, С. Новорічний карнавал [Текст] / С. Нецко // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 4 січ. — С.3. — (Бібліотечні новини).   
«Бібліомістечко» обласної бібліотеки для дітей запросило маленьких «чомусиків» [діток 
від 4 до 6 років] на Новорічний карнавал.  
 

[Підбірка фотографій тернополян] [Образотворчий матеріал] // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 27 берез. — С. 4 : фотогр. — (Тернополяни).   
Представлено фотографію Надії Семенівни Новіцької — директора Тернопільської 
обласної бібліотеки для дітей.  
 

Федчина, Л. «Не забути цих юних душ нескорений політ» [Текст] / 
Л. Федчина // Вільне життя плюс. — 2013. — 8 лют. — С. 8. — (Коротко).  
На відзначення 95-ї річниці бою під Крутами в обласній бібліотеці для дітей відбувся 
вечір-реквієм «Ніколи Україні не забути цих  юних душ нескорений політ».   
 

Федчина, Л. «Ніколи Україні не забути цих юних душ нескорений політ» 
[Текст]: [про вечір-реквієм в обл. б-ці для дітей до 95-0ї річниці бою під 
Крутами] / Л. Федчина // Свобода. — 2013. — 1 лют. — С. 1 : фотогр. — 
(Пам'яті Героїв Крут) 
 

Чайківська, Н. У «Бібліомістечку» — день народження [Текст] / Н. Чай-
ківська // Вільне життя плюс. — 2013. — 1 берез. — С. 6. — (Завітайте).  
Виповнився рік, як в обласній бібліотеці для дітей стартував проект «Бібліомістечко». 
В його рамках обладнано інтерактивні зони для розвитку та дозвілля дітей віком від 1 до 
10 років.  

Інші бібліотеки області 
Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень-листопад 

2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 1. — С. 150 — 159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [6 листопада в Тернопільській міській бібліотеці 
№ 4 відбулися урочини з нагоди 140-річчя від дня народження відомого 
письменника, літературознавця і художника Б. Лепкого] ; [8 листопада в 
центральній дитячій бібліотеці міста Тернополя відбулася літературна година 
«Крізь терни долі до світового визнання», присвячена 140-річчю від дня 
народження Б. Лепкого].  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень-листопад 
2012р.] / підгот.: Є, Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — №1. — С. 150 — 159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [26—27 вересня у Тернополі вдруге вирувало 
книжкове свято «Бібліофест — 2012» ].  
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Золотнюк, А. Духовний міст [Текст] / А. Золотнюк. // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 8 лют. — С. 6 : фотогр. — (Постаті).  
Виставку-пам’ять, присвячену дисиденту, члену Української гельсінської спілки, лауреату 
Шевченківської премії Степану Сапелякові, відкрили у бібліотеці-музеї «Літературне 
Тернопілля».  
 

Красновська, О. В інтернет — з бібліотеки [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 201. —27 груд. — 3 січ. — Тернопільські новини. — С. 14.  
Про перемогу бібліотек м. Тернополя в конкурсі програми «Бібліоміст» та безкоштовне 
навчання користувачів комп’ютерної грамотності.  

 

Красуляк, І. По Інтернет — у бібліотеку [Текст] / І. Красуляк // Експрес. — 
2013. — 24—31 січ. — С. 14. — (Тернопільські новини).  
Чотири бібліотеки міста Тернополя отримали комплекти комп’ютерного обладнання 
і під’єдналися до Інтернету завдяки конкурсній програмі «Бібліоміст».   

 

На Шумщині відкрито інтернет-центри [Текст] // Свобода. — 2013. — 
6 лют. — С. 1.  
У Шумську та в селах Кордишів і Бриків Шумського району відбулось урочисте відкриття 
інтернет-центрів у місцевих бібліотеках. Серед гостей були голова районної державної 
адміністрації Віктор Садовський та начальник управління культури облдержадміністрації 
Григорій Шергей.  
 

Новосядлий, Б. Виставку Кобзареві присвятив Ярослав Омелян [Текст] / 
Б. Новосядлий // Свобода. — 2013. — 13 берез. — С. 2 : фотогр.  
Про книжково-живописну виставку заслуженого художника України, викладача 
Кременецького гуманітарно-педагогічного інституту Ярослава Омеляна, яку він 
напередодні дня народження Тараса Шевченка відкрив у Тернопільській міській 
бібліотеці №2 для дітей.   

 

Ониськів, М. «Навік своє імення вславив» [Текст] / М. Ониськів // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 27 берез. — С.6 : фотогр. — (Ювілеї). 
Про ювілейні святкування в музеї «Літературне Тернопілля», присвячені 175-річчю від 
дня народження бургомістра Тернополя, адвоката і письменника Володимира 
Лучаківського. 
  

Пшоняк. І. Марія Павленко завітала  до Тернополя [Текст] / І. Пшоняк ; 
фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 27 берез. — С. 7 : фотогр.  
Письменниця з Умані Марія Павленко провела творчі зустрічі в обласній школі мистецтв, 
міських бібліотеках для дітей № 3 й 4 та бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля».  
 

Стукало, Н. Вшанували велич духу і творчості Кобзаря [Текст] / 
Н. Стукало // Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 берез. — С. 6 : фотогр.  
З нагоди Шевченківських днів у міській бібліотеці №4 для дорослих провели літературно-
мистецький вечір «Моїм благословенним словом». У заході взяли участь учні ЗОШ № 14, 
15, комерційного коледжу, члени літературно-мистецької вітальні «Джерело» та викладачі 
й учні музичної школи № 2. 

 

Стукало, Н. Літературні посиденьки з Іриною Дем’яновою [Текст] / 
Н. Стукало // Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 берез. — С. 9 : фотогр. — 
(Літературний Тернопіль).   
У міській бібліотеці № 5 для дорослих відбулася зустріч з Іриною Дем’яновою — членом 
Національної спілки письменників України, відомою у краї поетесою, прозаїком 
і літературним редактором.   
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У письменників теж бувають «марафони» [Текст] // Місто. — 2013. — 
13 берез.  — С. 3.  
Тернопільська письменниця Валентина Семеняк-Штангей зустрілася із читачами 
центральної дитячої бібліотеки міста Тернополя та бібліотекарями всього 
Тернопільського району.  

 

Чайківська, Я. Болгарські обереги — як  побажання щастя і любові 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 27 берез. — С. 7 : 
фотогр. — (Літературний Тернопіль).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся майстер-клас із виготовлення 
болгарських оберегів-«мартініців».   

 

Чайківська, Я. Володимир Лучаковський у документах і світлинах 
[Текст] / Я. Чайківська; фотогр. І Пшоняка  // Тернопіль вечірній. — 2013. — 
20 берез. — С. 7 : фотогр.   
З нагоди 175-річниці від дня народження першого українця-бургомістра Тернополя 
Володимира Лучаківсього в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулося 
відкриття виставки «Навік своє імення вславив».  
 

Чайківська, Я. «Книжкові шпаківні» додають читання [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 берез. — С. 9. — 
(Літературний Тернопіль). 
У Тернополі стартував другий етап проекту із виготовлення та передачі «книжкових 
шпаківень». Бібліотеки міста курують цим проектом і дбають про їхнє наповнення.  

 

Чайківська, Я. Стежками Тараса Шевченка [Текст] / Я. Чайківька // 
Тернопіль вечірній. — 2013.  — 20 берез. — С.6 : фотогр.  
У бібліотеці № 5 для дорослих 199-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка 
відзначили проведенням тематичного вечора «Свіча, запалена від серця».  

 

Чайківська, Я. Теплі спогади про Степана Сапеляка [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 6 лют. — С. 6 : фотогр.  
1 лютого в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» зібралися побратими і близькі 
друзі, щоб відкрити виставку із унікальними документами, фотографіями та книгами 
талановитого письменника, літературознавця, громадського діяча, лауреата Національної 
премії імені Тараса Шевченка Степана Сапеляка.  
 

Чайківська, Я. У бібліотеці-музеї кияни презентували книги [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 27 лют. — С. 5 : фотогр.  
Київські письменники Володимир Шовкошитний, Станіслав Бондаренко та Лариса 
Лебедівна у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» розповіли тернопільським читачам 
про свої нові книги. 
 

Чайківська, Я. У бібліотеці-музеї колядували і щедрували [Текст] / 
Я. Чайківська ; фотогр. І. Пшоняка. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 
23 січ. — С. 6 : фотогр.   
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулося свято українських колядок і 
щедрівок під назвою «Колядуємо, сіємо, щедруємо».   
 

Чайківська, Я. Шевченкові книги оселилися в бібліотеці-музеї [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 берез. — С. 2 : фотогр.  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» буде діяти персональна виставка відомого 
митця Ярослава Омеляна, присвячена творчості Тараса Шевченка.  
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Шот, М. Коли життя — непокора та свобода [Текст] / М. Шот // Вільне 
життя плюс. — 2013.  — 15 берез. — С.5 : фотогр. — (Навіяне виставкою).  
Про факти з життя Степана Сапеляка та враження від виставки «Непокора. Свобода. 
Життя», організованої в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля».  
 

Шот, М. Коли життя — непокора та свобода [Текст] : у Тернополі 
вшанували відомого письменника-дисидента, лауреата Шевченківської премії 
Степана Сапеляка / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 1 берез. — С. 11.   
Про творчість, складні роки боротьби за незалежність України та виставку в бібліотеці-
музеї «Літературне Тернопілля», присвячену нашому краянину. Вона отримала назву 
«Непокора. Свобода. Життя».  
 

Ярема, І. Іванна Ярема: «Коли мене застали за читанням Біблії, мало не 
звільнили з роботи» [Текст] [інтерв’ю з Іванною Яремою — бувшим 
сільським бібліотекарем  із Козівського району] / І. Гошій // Нова 
Тернопільська газета. — 2013. —  6 — 12 лют. — С. 4 : фотогр.  

 

Інші бібліотеки  
Крайнєва, Г. «Мені сподобався цей світ — казковий» [Текст] / Г. Крайнє-

ва // Свобода. — 2013. — 13 берез. — С. 7 : фотогр. — (Магія живого слова).  
Про спілкування щире і відверте та відзначення найактивніших відвідувачів, партнерів на 
Дні читача в Лановецькій центральній бібліотеці.  

 

Крайнєва, Г. «Христос народився  — славімо його» [Текст] / Г. Крайнєва // 
Свобода. — 2013. — 16 січ. — С.3 : фотогр. — (Наші традиції).   
Про імпровізований Святвечір у Лановецькій центральній бібліотеці.  

 

Новосядлий, Б. Романом зацікавились в далекій Італії [Текст] / 
Б. Новосядлий  // Свобода. — 2013. — 13 лют. — С.5 : фотогр. — (Приємно 
повідомити). 
Нещодавно юний співак Роман Сасанчин із села Садки Заліщицького району відвідав 
інтернет-центр Заліщицької центральної районної бібліотеки і поділився радістю своїх 
перемог.  
  

Новосядлий, Б. У бібліотеках — єра Інтернету [Текст] / Б. Новосядлий // 
Свобода. — 2013. — 1 лют. — С. 3 : фотогр. — (Революція у… всесвітній 
павутині).   
Ювілейні урочини з нагоди відкриття інтернет-центрів у Заліщицькій ЦБС.   

 

Попадюк, О. У теплій атмосфері [Текст]  / О. Попадюк  // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 8 лют.  — С. 1. — (Зустрічі).  
Про засідання літературно-мистецької вітальні «Берегиня», що діє при Козівській 
районній бібліотеці ще з 1980-их років. Серед гостей — журналісти, письменники, 
бібліотекарі, викладачі інститутів. Вела поетичне дійство директор ЦБС Любов Сказко.  
 

Телявська, Г. Засівав зерна доброти [Текст] / Г. Телявська // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 22 лют. — С. 5. — (Вшанували земляка).  
Завідувачка бібліотекою села Великий Ходачків Козівського району розповідає про 
урочини в Народному домі, присвячені ювілею Тимотея Бордуляка. Щоб вшанувати 
пам’ять письменника-земляка приїхали гості з Києва, Львова, Дрогобича та інших 
обласних і районних центрів.  
 

Тракало, О. Дорога до храму душі [Текст] / О. Тракало // Свобода. — 
2013. — 22 лют. — С. 8 : фотогр. — (Українську книгу — в кожен дім).  
Директор Заліщицької центральної бібліотеки, заслужений працівник культури України Оль-
га Тракало розповідає про акцію «Дорога до храму душі», яка з успіхом відбулася у Заліщиках.  
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Федечко, М. Місцевий калейдоскоп [Текст] / М. Федечко // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 11 січ. — С. 1. — Зі змісту: [Збараж. МГО «Єднання» 
почала тісну співпрацю з бібліотеками області у рамках проекту «Здоров’я» 
жінок України. Читачі центральної районної бібліотеки з інтересом  вивчали 
літературу, що поширює «Єднання»; [Чортків. Районний краєзнавчий музей 
отримав на розвиток 600 тис. грн.]. 

 

Федишен, Б. Найцінніше для людини [Текст] / Б. Федишен //Вільне 
життя плюс. — 2013. — 22 берез.— С. 6. — (Корисне й приємне).   
Тема життя і здоров’я стала першоосновою цікавого для всіх заходу, який відбувся 
у Кременецькій районній бібліотеці ім. Ю. Словацького.  
 

Федишен, Б. Талант художника відкривають у кооперативному [Текст] / 
Б. Федишен // Вільне життя плюс. — 2013. — 8 берез. — С. 6. — (Виставки).  
У Кременецькій районній бібліотеці ім. Ю. Словацького організовано виставку картин, 
створену студентами стаціонарного відділення «Дизайн» Тернопільського кооперативного 
торговельно-економічного коледжу.  

 

Федишен, Б. Творять з душею [Текст] / Б. Федишен // Свобода. — 
2013. — 22 берез. — С.8 : фотогр. — (Виставка юних).  
Про виставку, яку відкрили у Кременецькій бібліотеці імені Юліуша Словацького. Свої 
твори на ній представили студенти відділення дизайну Тернопільського кооперативного 
торговельно-економічного коледжу.  
 

Федишен, Б. Цікавий і зворушливий «Дитячий фотопогляд» [Текст] / 
Б. Федишен // Свобода. — 2013. — 1 лют. — С. 8 : фотогр. — (Виставки).   
Виставку світлин «Дитячий фотопогляд» відкрили у фойє Кременецької центральної 
бібліотеки ім. Ю. Словацького.   

 

Юрса, Г. Божа душа [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 2013. — 
20 лют. — С.8 : фотогр. — (Образок). 
Про бібліотекаря села Товстолуг Любов Миколаївну Дмитерко, яка відійшла у вічність.  

 
 

Музейна справа 
Гадомська, Л. Матимемо музей історії Тернополя [Текст] / Л. Гадомська // 

Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 лют. — С. 5 : фотогр.  
Ідею створення музею історії нашого міста продовжує Микола Пазізін, відомий 
тернопільський художник.  

 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 
Веремійчик, О. Таїна Пінзеля [Текст] / О. Веремійчик // Українське 

слово. — 2013. — 16—22 січ. — С. 14.  
Про презентацію альбому «Таїна Пінзеля», підготовленого завідувачкою відділу науково-
просвітницької роботи Тернопільського обласного краєзнавчого музею Вірою Стецько 
для виставки творів Іоана-Георга Пінзеля, що досі триває в Луврі, у Будинку Митрополита 
заповідника «Софія Київська». 

  

Гаврилюк, О. Таляр ерцгерцога Леоподьда М [Текст] : до 100-річчя 
Тернопільського обласного краєзнавчого музею / О. Гаврилюк // 
О. Гаврилюк. — 2013. — 27 берез. — С. 9 : фотогр. — (Куток колекціонера). 
Про рідкісну монету, яка зберігається у нумізматичній колекції Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею.   
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Густенко, О. Краєзнавчий розпочав святкувати своє 100-річчя [Текст] / 
О. Густенко // Номер один. — 2013. — 27 лют. — С. 12 : фотогр.   
Цей рік для Тернопільського обласного краєзнавчого — ювілейний, адже музею 
виповнюється 100 років. Символічно, що святкування розпочались із урочистостей, 
присвячених 90-річчю від дня народження відомого в області краєзнавця, історика, 
колишнього директора закладу Бориса Ельгорта.   

 

Костюк, С. Історія оцінить [Текст] / С. Костюк  // Вільне життя плюс. — 
2013. — 16 січ. — С. 2. — (Вістки з краєзнавчого). 
Щедрий дарунок Тернопільському обласному краєзнавчому музею на 100-річчя 
зініціював знаний письменник, заслужений діяч мистецтв України Богдан Мельничук.  
 

Костюк, С. Мовить марка Кобзарю [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 15 берез. — С. 5. — (Вістки з краєзнавчого).   
Про відкриття філателістичної виставки Шевченкіани в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Костюк, С. Наближення ювілею [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013.  — 1 берез. — С.6. — (Вістки з краєзнавчого).  
Одночасно трьома виставками фондових матеріалів у Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї зустріли березневі дні Кобзаря.  
 

Костюк, С. Сценарне надбання [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 1 берез. — С. 6. — (Вістки з краєзнавчого).  
Директор про поповнення обласного краєзнавчого музею десятками сценаріїв, 
програмами звітних концертів, фаховими виданнями останніх років. Ці матеріали передав 
заступник начальника обласного управління культури ОДА Михайло Франків.  
 

Костюк, С. Українському неукраїнцю [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 1 берез. — С. 6. —  (Вістки з краєзнавчого).  
Годину пам’яті на пошанування 90-річчя колишнього директора  установи (1959 — 1975) 
Бориса Ельгорта проведено в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.  
 

Костюк, С. Уперше — відомій людині [Текст] / С. Костюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. —16 січ. — С. 2. — (Вістки з краєзнавчого музею).   
Про вихід книжки «Василь Зуляк — людина і митець», упорядковану заслуженим 
працівником культури України Юліаном Кройтором. Вона присвячена уродженцю 
Гермаківки Борщівського району. 

 

Костюк, С. Через роки… [Текст] / С. Костюк  // Вільне життя плюс. — 
2013. — 15 берез. — С. 5. —  (Вістки з краєзнавчого).  
Про подаровані сувеніри Тернопільському обласному краєзнавчому музею знаним 
художником Євгеном Удіним. 
 

Лучків, Л. Знакова постать українського народу [Текст] / Л. Лучків // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 берез. — С. 2 : фотогр.  
Огляд філателістичної виставки, на якій представлена колекція унікальних конвертів та 
марок, присвячених Т. Г. Шевченку, в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Михлик, З. Експонати — мільйонери [Текст] / З. Михлик // Сільські 
вісті. — 2013. — 22 січ. — С. 3. — (На зв’язку — Тернопільщина).   
Першу в цьому році виставку Тернопільський обласний краєзнавчий музей присвятив 
новим надходженням, серед яких знахідки, котрим давно минув мільйон років.   

 

Ониськів, М. Двокрилля Зіновія Казьо [Текст] / М. Ониськів // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 1 берез. — С. 6. — (Репрезентації).   
В обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація нової поетично-пісенної збірки 
«Для тебе» Зіновія Казьо.  
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Пасічник, А. Окраса музеїв — роботи митця [Текст] / А. Пасічник // 
Свобода. — 2013. — 27 берез. — С. 5. — (Приємно повідомити).   
Відомий на Тернопіллі заслужений художник України Ярослав Омелян передав до 
краєзнавчого музею свого рідного села Мшане на Львівщині нову партію експонатів, 
серед яких його картини, графічні роботи, збірники екслібрисів, унікальна періодика та 
побутові речі минулого століття.  

 

Попович, Ж. Перший бургомістр-українець Тернополя мав аж п’ятьох 
молодших сестер [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 20 берез. — 
С. 2 : фотогр.  
Невідомі фотопортрети та документи представлено на меморіальній виставці в обласному 
краєзнавчому музеї з нагоди 175-річчя від дня народження першого бургомістра-українця 
Тернополя Володимира Лучаківського.  
 

Садовська, Г. Розлетілись, мов ті журавлі [Текст]  / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 8 лют. — С. 6 : фотогр. — (Вийшла з друку).   
Про презентацію третьої частини «Журавлиної книги», яка відбулася в обласному 
краєзнавчому музеї. Представляли її двоє із трьох авторів — Богдан Хаварівський та 
Богдан Мельничук [третій — В. Уніят].  

 

Цимбалюк, М. Пінзель: від Бучача до Києва через Париж [Текст] / 
М. Цимбалюк // Слово Просвіти. — 2013. — 10 — 16 січ. — С. 13 : фотогр.  
Про презентацію альбому «Таїна Пінзеля» у митрополичих палатах Святої Софії. На 
брифінгу також були присутні тернопільський меценат проекту Тарас Демкура й авторка 
проекту, завідувачка відділу Тернопільського обласного краєзнавчого музею Віра 
Стецько. 
 

Чайківська, Я. Краєзнавство із столітньою історією [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 30 січ. — С. 12 : фотогр. — 
(Наше місто).  
З історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею та проведення низки заходів на 
відзначення його столітнього ювілею. 

 

Швець, Т. Автор простих оповідань  [Текст] / Т. Швець // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 22 лют. — С. 5. —  (Експозиції).  
В обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка, присвячена 150-річчю від дня 
народження Тимотея Бордуляка. Із фондів виставлені оригінальні експонати про 
галицького письменника, небайдужого до долі України.  
 

Шот, М. Збирає цвіт, розсіяний по світу… [Текст] : надруковано словник 
імен тернопільської західної діаспори / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 
20 лют. — С. 21 :  фотогр.  
Знані у краї краєзнавці й літератори Богдан Мельничук, Богдан Хаварівський та Віктор 
Уніят завершили третій том «Журавлиної книги». Її презентація відбулася в обласному 
краєзнавчому музеї.  
 

Шот. М. Пригоди Ксені та дванадцять місяців [Текст] : тернопільська 
художниця Наталія Собкович підготувала виставку ілюстрацій до книжки / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 6 лют. — С. 21  : фотогр.   
На виставці в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї Наталія Собкович 
представила ілюстрації до захоплюючих казок видатного українського письменника, 
уродженця Тернопілля Богдана Лепкого. Цю експозицію побачать ще і в Бережанах.  
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Шот, М. Про діда Моньку, Бабину Галюсю та 12 місяців — мовою 
графіки [Текст] / М. Шот // Свобода. — 2013. — 12 лют. —  С. 12 : фотогр. — 
(Виставки).  
Понад місяць в обласному краєзнавчому музеї діє виставка графічних ілюстрацій 
тернопільської художниці, мистецтвознавця, головного спеціаліста управління культури 
облдержадміністрації Наталії Собкович. Графічні зображення створені за мотивами казок 
Богдана Лепкого.  
 

Шот, М. Як довести, що ми — українці? [Текст] : краєзнавчий музей 
організував виставку нових надходжень до своїх фондів  / М. Шот  // Урядовий 
кур’єр. — 2013. — 10 січ. —  С.7 : фотогр.  
Огляд оригінальної виставки нових надходжень до Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею. ЇЇ безкоштовно пропонують переглянути тернополянам і гостям 
обласного центру.  

 

Юрса, Г. Кришталеве джерело Богдана Головина [Текст] / Г. Юрса; 
фотогр. І Пшоняка  // Вільне життя плюс. — 2013. — 18 січ. —  С. 6 : 
фотогр. — (Репрезентації).   
Український просвітянин, письменник, публіцист, педагог, невтомний діяч Богдан 
Головин в обласному краєзнавчому музеї презентував першу частину свого 
бібліографічного покажчика.  

 

Тернопільський обласний художній музей 
Ваврик, О. «Зимові зустрічі» шанувальників вишивки [Текст] / О. Ваврик // 

Свобода. — 2013. — 20 лют. — С. 3 : фотогр. — (Виставка).  
В обласному художньому музеї відкрито 10 ювілейну виставку традиційної і тематичної 
вишивки «Зимові зустрічі». Її щорічно організовує керівник творчого об’єднання «Світ 
рукоділля» Світлана Садляк. Представлено більше 250 творів.  
 

Чайківська, Я. Вишиванко моя, вишиванко [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 6 лют.— С. 6 : фотогр.  
Десять років поспіль в обласному художньому музеї відбувається традиційна  виставка руко-
ділля «Зимові зустрічі». Цьогоріч майстрині міста та області представили понад 200 робіт.  
 

Обласний  комунальний етнографічно-меморіальний музей  
Володимира Гнатюка, с. Велеснів  

Маслій, М, Володимира Гнатюка комуністи вважали націоналістом номер 
два. Першим був Михайло Грушевський [Текст] / М. Маслій; фотогр. авт. // 
Нова Тернопільська газета. — 2013. — 16 — 22 січ. —  С. 5 : фотогр.  
Про життя і багатогранну творчу спадщину В. Гнатюка та незмінного й відданого справі 
Остапа Черемшинського, завдяки якому етнографічний-меморіальний музей Володимира 
Гнатюка у Велесневі має такі багаті фонди, такі раритети, яким позаздрять світові музеї.  

 

Черемшинський, О. «На згадку» — до Криворівні [Текст] / О. Черем-
шинський // Літературна Україна. — 2013. — 21 лют. — С. 13: фотогр.  
Директор Велеснівського етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка про 
історію однієї світлини, яка зберігається в музеї уже 45 років. Вона подарована дітьми 
Михайла Коцюбинського  молодшій дочці вченого — Лесі.  
 

Інші музеї 
Бишківський, М. Символ — лялька-янголя [Текст] / М. Бишківський // 

Вільне життя плюс. — 2013. — 29 лют. — 6 берез. —  (Коротко).  
Другий майстер-клас з написання казок відбувся у Бережанському краєзнавчому музеї.  
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Будар, Т. Бережанському районному радіомовленню — 50 [Текст] : у залі 
Бережанського музею книги відбулися урочини з нагоди 50-річчя з часу 
створення Бережанського районного радіомовлення / Т. Будар // Свобода. — 
2013. — 6 лют. — С. 2 : фотогр. — (Творчий ювілей).   
 

Мадзій, І. Кобзарева обитель [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 
2013. — 27 берез. — С. 7. — (Ювілеї).   
У стінах Борщівського обласного краєзнавчого музею діє єдиний у Західній Україні 
унікальний музей Тараса Шевченка.  

 

Проців, М. У Бережанах зібралися збирачі скарбів [Текст] / М. Проців // 
Номер один. — 2013. — 6 берез. — С. 4 : фотогр.  
У Бережанському краєзнавчому музеї відбулося  відкриття виставки «Збирачі скарбів». 
Ідея спільного проекту музею та міського клубу «Колекціонер» — показати різноманітний 
світ захоплень бережанців і широкий асортимент колекційного матеріалу.  
 

Савак, Б. Вшанували генія [Текст] / Б. Савак // Свобода. — 2013. — 
8 лют. — С. 3.   
Директор Денисівського краєзнавчого музею про відзначення 140-річчя від дня 
народження Б. Лепкого на Тернопіллі.   
 

Удін, Є. Євген Удін: «Зустрічі з людьми — це свято для душі…» 
[Текст] : [інтерв’ю із заслуженим художником України Євгеном Удіним] / 
Р. Квач // Вільне життя плюс. — 2013. — 22берез. — С. 5: фотогр. — 
(Мистецькі вітражі).   
Про виставку Євгена Удіна  в Почаївському історико-художньому музеї та вечір-зустріч, 
присвячений відкриттю виставки.  
 

Федишен, Б. Художниця, полотна якої випромінюють світло [Текст] / 
Б. Федишен // Свобода. — 2013. — 15 лют. — С. 8 : фотогр. — (Корольові 
емоції). 
Кременчанка Тетяна Балбус — знана на Тернопіллі й за межами художниця. Недавно 
у виставковій залі Кременецького краєзнавчого музею вона запропонувала глядачам 
65 чудових полотен, які творила майже 20 років.  
 

Штокало-Пархомчук, Я. Милувалися Бережанці картинами  [Текст] : їх 
експонують вихованці Тернопільського кооперативного торговельно-
економічного коледжу на виставці в [Бережанському] краєзнавчому музеї / 
Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2013. — 13 лют. — С. 7 : 
фотогр. — (Візитівка коледжу).  

 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний 

театр ім. Т. Г. Шевченка 
 

Брик, А. У Тернопіль завітає Фігаро [Текст] / А. Брик // Свобода. — 
2013. — 27 берез.— С. 3. — (27 березня — День театру).    
У День театру в Тернопільському академічному обласному українському драматичному 
театрі ім. Т. Г. Шевченка покажуть прем’єру вистави «Шалений день, або Одруження 
Фігаро» за п’єсою П’єра де Бомарше у постановці В’ячеслава Жили.  

 

Густенко, О. Шалений день «Фігаро» принесе у Тернопіль весну 
[Текст] / О. Густенко // Місто. — 2013. — 27 берез.— С. [15] : фотогр.  
Музичною комедією «Шалений день, або Одруження Фігаро» П’єра де Бомарше 
у постановці В’ячеслава Жили «шевченківці» відзначать своє професійне свято.  
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День театру у Тернополі — разом з Фігаро [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2013. — 27 берез.— С. 9 : фотогр. 
Про нову прем’єру  — комедію за твором  П’єра де Бомарше «Шалений день, або 
Одруження Фігаро» у постановці В’ячеслава Жили. В ній буде багато музики, співу, 
танців і сміху.  

 

Кармелюк, М. Дранкота Кукса пошились у дурні [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2013. — 30—31 січ. —  С. [2] : фотогр.   
Про нову прем’єру в Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка й акторів, задіяних в ній.        

 

Колісник, П. Подарували подорож… у казку [Текст] / П. Колісник // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 4 січ. — С. 4 : фотогр.  
Працівники обласного управління МЗС запросили вихованців дитячих будинків, шкіл-
інтернатів та сиротинців  Тернопільщини до Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка на виставу «Рукавичка».  
 

Романенко, Л. Щоб не пошитись у дурні — сміймося [Текст] / 
Л. Романенко // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 30 січ.—5 лют. — 
С. 9 : фотогр.  
Огляд прем’єрної вистави за п’єсою Марка Кропивницького «Пошились у дурні». 
Постановка Олега Мосійчука.  

 

Собуцька, В. Чи втримаємо марку академічного? [Текст] / В. Собуцька; 
фотогр. Т. Іванківа // Свобода. — 2013. — 6 лют. — С. 3 — 4 : фотогр. — 
(Постпрем’єрні роздуми).   
Авторка статті детально аналізує нову музичну виставу «Пошилися в дурні» (режисер-
постановник — народний артист України Олег Мосійчук). Зупиняється на грі акторів, 
музиці, вокалі, мові, дикції, поставі та вказує не тільки на творчі знахідки, відкриття, але 
й прорахунки.  

 

Федорців, Н. «Сто сердець в одному» [Текст] : данину пам’яті відомого 
театрала віддали у виданні про його життя та творчість / Н. Федорців // 
Експрес. — 2013. — 17 —24 січ. — Тернопільські новини. —  С. 10.  
Про життєвий і творчий шлях народного артиста України Мирослава Коцюлима та книгу 
«Душа, осяяна театром», упорядковану його дружиною Оленою Коцюлим.  

 

Хім’як, В. Марія Гонта: Талант. Час. Особистість [Текст] / В. Хім’як ; 
фотогр. М. Веніславського // Літературний Тернопіль. — 2013. — № 1. — 
С. 89—103. — Бібліогр.: 9 назв. — (Театр).  
Про талант та творчі здобутки заслуженої артистки України Марії Гонти. До 75-річчя від 
дня народження. 

 

Чайківська, Я. Ігор Брухаль — цимбаліст із душею поета [Текст] / 
Я. Чайківська; фотогр. із архіву І. Брухаля // Тернопіль вечірній. — 2013. —
20 берез.— С. 7: фотогр.  
Творчий портрет молодого і перспективного цимбаліста Ігоря Брухаля та свято 
цимбальної академічної музики в Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.  

 

Чайківська, Я. Нестандартна постановка відомої комедії Бомарше [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 27 берез.— С. 7 : фотогр. 
Про прем’єрну виставу, режисерську роботу, гру акторів та тих, хто забезпечив музичне 
й художнє оформлення.  
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Чайківська, Я. Новий рік драмтеатр почав із комедії [Текст] / 
Я. Чайківська ; фотогр. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 30 січ. — С. 3.   
При повному аншлазі відбулася в Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка прем’єра життєрадісної комедії Марка 
Кропивницького «Пошились у дурні».  

 

Чубата, Д. «Пошились у дурні» : у залі сміх та оплески [Текст] / 
Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2013. — 1 лют. — С. 8 : фотогр. — 
(Тернопільські театральні вечори). 
Про першу цьогорічну прем’єру в Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.  
 

«Тернопільські театральні вечори. Дебют» 
Шот, М. «Немає вистави з відкриттям, є експерименти» [Текст] : відбувся 

Всеукраїнський фестиваль молодої режисури [«Тернопільські театральні 
вечори. Дебют»] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 3 січ. — С. 25 : 
фотогр. — (Театр).  
Про сценічні експерименти, смаки, манери  та розмаїтість представлених театрів.  

 

Тернопільский академічний обласний театр актора і ляльки 
Дерех, В. Акторам-лялькарям — хоч в армреслінг. Праву руку накачують 

під час вистав [Текст] : в обласному  театрі актора і ляльки працює справжня 
артіль. Там шиють одяг, виготовляють бутафорію, ляльок. Актори все це 
оживляють на сцені. Причому ставлять як дитячі вистави, так і драми для 
дорослих. Про свою роботу вони розповідають охоче, а про проблеми говорити 
не люблять / В. Дерех // RIA плюс. — 2013. — 30 січ.  — С. 5 : фотогр.  
 

Мельник, Я. У гості до кота Леопольда [Текст] / Я. Мельник // Тернопіль 
вечірній. — 2013. — 6 берез. — С. 12.   
Про прем’єру нової вистави для найменших жителів міста в Тернопільському 
академічному  обласному театрі актора і ляльки. 

 

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

«До вічності ми пишемо листи…» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2013. — 27 берез.—2 квіт. — С. 13 : фотогр. 
У Тернопільській обласній філармонії відбулося літературно-мистецьке дійство за 
сторінками нової книги поета, публіциста, громадського діяча Євгена Безкоровайного.  

 

Золотнюк, А. Заради жінок і для жінок  [Текст]  / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 6 берез. — С. 9 : фотогр. — (Гість сторінки).   
Про артиста обласної філармонії Ігоря Гаврилюка, репертуар якого налічує понад 50 арій, 
40 романсів, 80 народних і близько 30 естрадних пісень.  
 

Кріль, М. Мирослав Кріль: «Симфонія — це поема звуків» [Текст] : 
[інтерв’ю із заслуженим діячем мистецтв України, головним диригентом 
симфонічного оркестру Тернопільської обласної філармонії Мирославом 
Крілем] / розмовляла В. Собуцька // Свобода. — 2013. — 11 січ. — С. 8 : 
фотогр. — (Світ музики).   
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Мельник, Я. Кантата «Заповіт» вперше прозвучала на тернопільській сцені 
[Текст]  / Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2013. — 20 берез. — С.6.  
Вечір, присвячений 199-й річниці від дня народження Т. Шевченка, в обласній філармонії 
відзначився прем’єрою кантати «Заповіт» видатного композитора Станіслава Людкевича у 
виконанні камерного хору та симфонічного оркестру.  
 

Півненко, Б. Богдана Півненко: «Завжди хотіла, щоб мій тато Іван Марчук 
пишався мною!» [Текст] : «Паганіні у спідниці» — так за віртуозну артистичну 
гру називають заслужену артистку України Богдану Півненко, відому в нашій 
країні та далеко за її межами скрипальку, доньку знаменитого художника Івана 
Марчука : [інтерв’ю] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 
27 лют. — 5 берез. — С. 9.  
Відома скрипалька Богдана Півненко про співпрацю з Тернопільською  обласною 
філармонією, особисте життя та творчу діяльність.  
 

Півненко, Б. Донька Івана Марчука радить усім цінувати українське 
[Текст] : [інтерв’ю з солісткою Національного ансамблю «Київська камерата», 
заслуженою артисткою України Богданою Півненко] / спілкувалася 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 27 лют. — С. 6 : фотогр. 
Про концерт у Тернопільській обласній філармонії, реалізацію мистецьких проектів, 
збереження української культури та роль сім’ ї у розвитку творчості.   
 

Пшоняк, І. Євген Безкоровайний презентував свою нову збірку «І так 
живу…» [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2013. — 27 берез.— С. 7 : 
фотогр.  
У Тернопільській обласній філармонії відбулося літературно-мистецьке дійство за новою 
книгою літератора, журналіста, громадського діяча Євгена Безкоровайного «І так живу…».  

 

Пшоняк,  І. Урок у храмі мистецтва [Текст] / І. Пшоняк; фотогр. авт. // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 берез. — С. 6: фотогр.  
Незвичний урок, присвячений Великому Кобзарю, провели артисти обласної філармонії. 
На сцені звучали романси, жартівливі пісні на слова Тараса Шевченка. 
 

Смільська, О. Після фільму «Стеком і шаблею» режисер заговорив 
українською [Текст]  / О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 
13—19 берез. — С. 3 : фотогр.  
Про презентацію документального фільму «Стеком і шаблею» в Тернопільській обласній 
філармонії.  
 

Собуцька, В. Відмикаються душі скрипковим ключем [Текст] / 
В. Собуцька // Свобода. — 2013. — 1 берез. — С. 8 : фотогр. — (У світі музики).   
Про зустріч тернопільської публіки із заслуженою артисткою України, скрипалькою Богданою 
Півненко. Цього разу вона виступила разом із симфонічним оркестром обласної філармонії.  
 

Чубата, Д. Світло Тарасової зорі м [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 22 берез. — С. 1. — (У вінок Кобзареві).   
Огляд заходів на відзначення Шевченківських днів у Тернополі, зокрема в обласній філармонії. 
 

Чубата, Д. Серця голос і струни кобзи [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 20 берез.— С. 6 : фотогр. — (Враження). 
Про заслуженого артиста України, лауреата міжнародних конкурсів «Молоді голоси» та 
«Золоті трембіти» Левка Корженевського, який виступив із сольним концертом на сцені 
Тернопільської обласної філармонії.  
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Шот, М. «Надзбручанка» й «Візерунок» тепер академічні [Текст] / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 17 січ. —  С.18 : фотогр.  
Враховуючи високі професійні досягнення і значні результати творчої діяльності, 
Міністерство культури України надало статус академічного ансамблям танцю 
«Надзбручанка» та народної музики «Візерунок».  
 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
Вербило, О. Лише повір у себе [Текст]./ О. Вербило // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 18 січ. — С. 8 : фотогр. — (З особливою любов’ю).  
У ПК «Березіль» імені Леся Курбаса відбувся вісімнадцятий фестиваль дитячої творчості 
«Повір у себе» для дітей з особливими потребами.  

 

Романів, Д. Представляла Україну в Індії [Текст] Д. Романів // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 11 січ. —  С. 3 : фотогр. — (Наші за кордоном). 
Про участь Еміни Абакарової, яка очолює колектив «Амріта» при ПК «Березіль» ім. Леся 
Курбаса, у вечорі української музики і мистецтва в Республіці Індія.  

 

Юхно-Лучка, М. Степан Гіга виступить разом з донькою та сином [Текст] : 
10 лютого — концерт артиста у Тернополі / М. Юхно-Лучка // Нова 
Тернопільська газета. — 2013. — 6 — 12 лют. — С. 3 : фотогр.  
До Тернополя завітає народний артист України Степан Гіга. Він виступить у ПК 
«Березіль» ім. Леся Курбаса. Концерт відбудеться в рамках всеукраїнського туру, що 
розпочався в 2011 році.   

 

Тернопільський обласний комунальний методичний центр 
народної творчості 

Базик, Л. Окрилені творчістю [Текст] / Л. Базик // Свобода. — 2013. — 
22 лют. — С. 8.   
Провідний методист обласного методичного центру народної творчості про відзначення 
80-річчя народного аматорського драматичного театру будинку культури с. Розношинці, 
що на Збаражчині.  

 

Сушко, В. Віковічні традиції стипендіата [Текст]  / В. Сушко// Свобода. — 
2013. — 2 січ. —  С.6.  
Директор обласного методичного центру народної творчості вітає майстра народних 
художніх промислів Володимира  Бєлова з призначенням йому стипендії Президента 
України для молодих майстрів народного мистецтва на 2013 рік.  

 

Клубні заклади 
Підсумки Всеукраїнського огляду-конкурсу клубних закладів у сільській 

місцевості, який відбувся протягом 2012 року у всіх регіонах України [Текст] // 
Культура і життя. — 2013. — 8 лют. — С. 13. 

 

Український дім «Перемога» 
Красновська, О. Твори добро [Текст] / О. Красновська  // Експрес. — 

2013. — 14 — 21  лют.— Тернопільські новини. — С. 14.   
70 фотографій, на яких відображена тема добра, презентували в Українському домі 
«Перемога». Виставка «Добро спасе світ» складається з фотографій 15 фотохудожників 
України, Молдови, Росії, Казахстану.  
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Левицька, Л. Дебют молодих поетів і музикантів [Текст] / Л. Левицька // 
Голос України. — 2013. — 12 лют. — С. 4.  
У Тернополі вперше відбувся фестиваль сучасної української літератури та музики. Понад 
60 поетів з різних куточків країни  виступили на сцені Українського дому «Перемога».  
 

Лівінський, О. Підтвердили вірність Шевченковим заповітам [Текст] / 
О. Лівінський; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 берез. — 
С. 6 : фотогр.  
У конференц-залі Українського дому «Перемога» відбулося літературно-мистецьке свято 
«На вічнім шляху до Тараса», на якому громада міста Тернополя вшанувала світлу 
пам’ять Великого Кобзаря. 
 

Підведено підсумки конкурсу на кращу різдвяну композицію [Текст] // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 9 січ. — C. 24 : фотогр.  
В Українському домі «Перемога» підвели підсумки міської виставки-конкурсу 
«Новорічно-різдвяне диво». В номінації «Різдвяна шопка» кращими стали вихованці 
школи народних ремесел.  

 

Чайківська, Я. Символи Різдва в «Українському домі [Текст] / Я. Чай-
ківська; фотогр. авт.  // Тернопіль вечірній. — 2013. — 9 січ. — С. 24 : фотогр.  
Напередодні Нового року вчителі та вихованці музичної школи № 2 в Українському домі 
«Перемога» показали тернополянам «Різдвяне дійство». 

 

Інші клубні заклади 
Мандибура, С. А Шимківці — співучі! [Текст] /С. Мандибура // 

Свобода. — 2013. — 20 берез. — С. 14 : фотогр. — (Село — моя краплина).  
Директор будинку культури села Шимківці висловлює вдячність своїм односельчанам, 
сільському голові за допомогу в організації та проведенні концертів, поліпшенні 
матеріально-технічної бази закладу. 
 

Cтахурський, І. У холодні зимові дні затишно у будинку культури та 
медзакладі села Гнилиці [Текст] / І. Стахурський // Свобода. — 2013. — 
9 січ. — С. 4.  
Сільський голова селища Гнилиці Підволочиського району про відремонтований будинок 
культури та меценатів, які не залишились байдужими й посприяли у ремонтних роботах.  
 

Навчальні заклади 
Теребовлянське вище училище культури 

Гончарук, М. Найвища оцінка — щирі оплески [Текст] / М. Гончарук // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 29 берез. — С. 6. — (Духовне джерело). 
Про концерт народного аматорського духового оркестру «Княжі сурми» 
Теребовлянського вищого училища культури в с. Війтівці Волочиського району  
Хмельницької області.  

 

Штокало-Пархомчук, Я. Шанують його за «гордіївську паузу» [Текст] / 
Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2013. — 27 берез.— С. 9 : 
фотогр. — (Гість сторінки). 
Про Любомира Романовича  Гордія — заступника директора з навчальної роботи 
Теребовлянського вищого училища культури. До 70-річчя від дня народження.  
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Інші навчальні заклади 
Тернопільська обласна комунальна експериментальна 

комплексна школа мистецтв  
Кучинська, С. «Яскрава країна» зі школи мистецтв [Текст] / С. Кучин-

ська // Вільне життя плюс. — 2013. — 1 лют. — С. 1. — (Знай наших).   
Ансамбль народного танцю «Галичанка» (молодша група) Тернопільської обласної 
комунальної експериментальної школи мистецтв (керівник Любов Волинець) отримав 
диплом І ступеня в номінації «народний танець», диплом І ступеня в номінації «Народний 
стилізований танець» та гран-прі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячої та 
юнацької творчості «Яскрава країна» (Трускавець). 
 

Тернопільська обласна профспілкова школа мистецтв  
Томчишин, Ю. Тернопільські школярі створювали різдвяні дива 

[Текст] / Ю. Томчишин // Місто. — 2013. — 2 січ. — С. 12 : фотогр.  
Про вироби до новорічно-різдвяних свят, виготовлені вихованцями Тернопільської 
профспілкової школи мистецтв.  
 

Тернопільська музична школа № 1 
Вітер, В. Відтепер — щороку [Текст]  / В. Вітер // Вільне життя плюс. — 

2013. — 1 берез. — С. 1. — (Коротко).   
Перший конкурс юних піаністів пам’яті першого директора Тернопільської музичної 
школи № 1 Ірини Крих зібрав два десятки учасників. Відтепер цей конкурс будуть 
проводити щороку.  
 

Вітер, В. На сцені — вчителі та учні [Текст] / В. Вітер //Вільне життя 
плюс. — 2013. — 8 берез. — С. 6. — ( На музичній хвилі).   
Концерт «Моя любове, я перед тобою» став однією з перлин у коштовному намисті 
заходів, які відбуваються в Тернопільській музичній школі № 1. Поруч з учнями школи до 
участі в концерті залучились і викладачі.  

 

Касіян, В. Завершальний акорд різдвяних свят [Текст] / В. Касіян; 
фотогр. В. Бурми  // Вільне життя плюс. — 2013. — 25 січ. — С. 8 : фотогр. — 
(Фоторепортаж).   
Про святкову концертну програму, яку для тернополян і гостей обласного центру 
підготував колектив дитячої музичної школи № 1.  

 

Мельник, Я. Музична школа подарувала тернополянам «Різдвяні 
візерунки» [Текст] / Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2013. — 30 січ. — 
С. 9 : фотогр.  
Завершальним акордом циклу різдвяно-новорічних свят став концерт учнів і викладачів 
музичної школи № 1 «Різдвяні візерунки», що відбувся в Українському домі «Перемога».  

 

Музика, Т. Відбулась методична конференція  [Текст] / Т. Музика // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 8 берез.  — С. 6. — (На музичній хвилі).  
Обласний навчально-методичний центр провів методичну конференцію завідувачів 
фортепіанних відділів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 
області на базі Тернопільської музичної школи № 1.  

 

Романенко, Л. «Різдвяні візерунки» від першої музичної школи [Текст] / 
Л. Романенко // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 23 — 29 січ. — С. 5 : 
фотогр.  
Приємний подарунок для тернополян зробили вчителі та учні Тернопільської музичної 
школи № 1: як завершальний акорд новорічно-різдвяних свят в Українському домі 
«Перемога» відбувся концерт «Різдвяні візерунки».  
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Формазюк, В. Ювілейний конкурс юних піаністів [Текст] / В. Формазюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 1 берез.— С. 1. — (А що у вас?).    
Про десятий обласний конкурс юних піаністів. Традиційно талановиту молодь приймала 
Тернопільська музична школа №1.  
 

Чайківська, Я. Уперше тернополяни змогли фахово навчатися музиці 
85 років тому [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 
6 берез. — С. 12 : фотогр.  
З історії та сьогодення музичної школи № 1, започаткування різноманітних конкурсів до 
відзначення 85-річчя цього музичного закладу.  
 

Тернопільська музична школа № 2 
Брик, А. «Провесінь» дісталася до Тернополя [Текст] / А. Брик // 

Свобода. — 2013. — 6 берез. — С. 12 : фотогр. — (Знай наших).   
Учні музичної школи № 2 привезли додому нагороди з престижного XYIII 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу виконавців на музичних інструментах, що відбувся 
в Кіровограді.  
 

Лінчевська, С. Дитя, поціловане богом [Текст]  / С. Лінчевська // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 6 лют. — С. 7 : фотогр. — (Юні таланти).   
Про надзвичайно талановиту дівчинку Наталію Казмірук, яка стала візитівкою багатьох 
міських заходів, переможницею різних мистецьких конкурсів та навчається 
в Тернопільській музичній школі  № 2.  
 

Чайківська, Я. На хвилях українських мелодій [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2013.  — 6 берез. — С.6 : фотогр.  
Неповторне свято української музики і народних пісень подарували тернополянам 
викладачі та учні Тернопільської музичної школи № 2 3 березня в Українському домі 
«Перемога».  
 

Чайківська, Я. У нас найкращі баяністи і гітаристи [Текст] / 
Я. Чайківська; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 6 берез. — С. 6 : 
фотогр.  
Двоє талановитих юних музикантів, учнів музичної школи №2, на XVIII Всеукраїнському 
конкурсі-фестивалі виконавців на народних інструментах «Провесінь — 2013» 
(м. Кіровоград) здобули призові місця.    
 

Тернопільська художня школа 
Брик, А. Михайло Кіцак розмовляє зі світом мовою ікон [Текст] / 

А. Брик // Свобода. — 2013. — 23 січ. — С. 10 : фотогр. — (Сильні духом).  
20 ікон, виставлених молодим тернопільським митцем Михайлом Кіцаком у дитячій 
художній школі, свідчать про талант і особливий погляд на світ.  

 

Гадомська, Л. Новорічно-різдвяний вернісаж видався на славу [Текст] / 
Л. Гадомська; фотогр. І. Пшоняка  // Тернопіль вечірній. — 2013. — 23 січ. — 
С. 6 : фотогр.   
Про новорічно-різдвяну виставку відомих тернопільських художників, вихованців 
Тернопільської дитячої художньої школи у картинній галереї міста.  

 

Золотнюк, А. Заговорив мовою ікон [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. 
І. Пшоняка  // Вільне життя плюс. — 2013. — 23 січ. — С. 6 : фотогр. — 
(Виставка).   
Роботи молодого художника Михайла Кіцяка представлені на виставці у Тернопільській 
художній школі.  
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Левицька, Л. В іконах молодого майстра — його душа [Текст] : 
у Тернополі відкрилася перша виставка глухонімого художника // Голос 
України. — 2013. — 23 січ. — С. 16.  
Виставка молодого художника Михайла Кіцака у Тернопільській художній школі свідчить 
про його майстерність та творчу зрілість.  
 

Тернопільська школа народних ремесел 
Навчалися діти мистецтву [Текст] // Вільне життя плюс. — 2013. — 

27 берез.— С. 7 : фотогр. — (Час творчості). 
У «День мистецтва» педагоги Тернопільської школи народних ремесел навчали учнів 
тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей № 6 ім. Н. Яремчука» 
азам рогозоплетіння, бісероплетіння, гончарства, різьби по тереву.  
 

Інші навчальні заклади 
Фаліон, Н. Наталя Фаліон: «На чужому лісапєті далеко не заїдеш!» 

[Текст] : [інтерв’ю з директором Скала-Подільської музичної школи, 
керівником театру пісні «Забава» Наталією Фаліон] / запитувала І. Мадзій // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 6 лют. — С. 11 : фотогр. — ( Буває ж!).  
Про пісню «Лісапєт» та неймовірну кількість коментарів щодо неї. Керівник гурту 
полілилася думками з цього приводу.  

Виставки, пленери 
Будар, Т. Ілюстрації до казок Богдана Лепкого — в подарунок музею 

[Текст] /Т. Будар // Свобода. — 2013. — 1берез. — С. 8 : фотогр. — (Виставка).  
У залі державного історико-архітектурного заповідника в Бережанах відкрили виставку 
ілюстрацій до книжки «Казки Богдана Лепкого» талановитої художниці з Тернополя 
Наталі Собкович.  
 

Бурма, В. Чортків: весняна повінь світлопису [Текст] / В. Бурма // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 13 берез. — С. 9 : фотогр. — (Фоторепортаж). 
Уже втретє чортківські фотомитці запрошують на вернісаж у районний будинок культури. 
Цьогоріч ексонувалося 160 робіт 58 авторів.  
 

Левицька, Л. Тернопіль очима іноземців [Текст] / Л. Левицька //Голос 
України. — 2013. — 17 січ. — 11 : фотогр.  
Фотовиставка під такою назвою відкрилася в Українському домі «Перемога». На ній 
представлено понад 30 робіт студентів з Болгарії, Бразилії, Китаю, Мексики, Сінгапуру, 
Чилі та Південної Африки. 
 

Лівінський, О. Михайлові Левицькому — 65! [Текст] / О. Лівінський; 
фотогр. І. Крочака // Тернопіль вечірній. —2013. — 20 берез. — С. 3.   
У ДАТО діє виставка, присвячена життєвому і творчому шляху поета, перекладача та 
громадського діяча Михайла Левицького, якому нещодавно виповнилося 65 років. 
 

Лінчевська, С. Тернопіль очима іноземців [Текст] / С. Лінчевська // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 18 січ. — С. 3 : фотогр. — (Час місцевий).  
Виставка світлин «Тернопіль очима іноземців» експонується в Українському домі 
«Перемога». Захід проводиться в рамках проектів «Ознайомтесь з Україною» та 
«Тернопіль — студентська столиця України».  
 

Лінчевська, С. «Я люблю у Чорткові думать..?»  [Текст] / С. Лінчевська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 6 лют. — С. 9 : фотогр.  
Про нову виставку фоторобіт Ореста Лижечки «Наш Чортків».  
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Пшоняк, І. Виставка присвячена Великому Кобзарю [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. —2013. — 13 берез. — С. 2.   
У ДАТО відкрили виставку з промовистою назвою «Учи неложними устами сказати 
правду», присвячену 199-й річниці від дня народження Т. Г. Шевченка. 
 

Садовська, Г. «Стрітення у Тернополі» [Текст]  / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 22 лют. — С. 1 : фотогр. — (Вернісаж).   
Так назвав нову виставку своїх картин  в магазині-салоні «Джура» заслужений художник 
України, лауреат премії ім. М. Бойчука Богдан Ткачик. 
 

Станкевич, О. Дорога додому [Текст] / О. Станкевич, В.Чайка // Культура 
і життя. — 2013. — 11 січ. — С. 8 : фотогр.  
Саме таку назву має виїзна виставка художніх робіт мисткині Аркадії Оленської-
Петришин, яку експонує Національний заповідник «Замки Тернопілля» у музеї 
Національного університету «Острозька академія».  
 

У Тернополі презентували найбільший дідух в Україні [Текст] // Номер 
один. — 2013. — 9 січ. — С. 4 : фотогр.  
В Українському домі «Перемога» відкрили виставку різдвяних дідухів і композицій. 
Родзинкою заходу стала презентація прадавнього символу Різдва висотою у вісім метрів, 
виготовленого Ярославом Осадцою.  
 

Шот, М. Пише ікони тільки для молитви [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2013. — 22 берез.— С. 9 : фотогр.  
Михайло Кіцак відкрив у рідному Тернополі персональну виставку образів.  
 

Шот, М. Що створили діти для Бога [Текст] : у Тернополі різдвяної пори 
діє міжнародна пересувна виставка творів юних художників./ М. Шот  // 
Урядовий кур’єр. — 2013. — 4 січ. — С. 5 : фотогр. 
 

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

Ванат, І. Іоанн Пінзель. «Взяття Лувру» відбулося! [Текст] : світлої пам’яті 
Бориса Возницького присвячується / І. Ванат //Вільне життя плюс. — 2013. — 
13 берез. — С. 7 : фотогр. — (Світ мистецтва).   
Автор статті гордо заявляє, що паризький дебют Пінзеля вдався на славу, і що українська 
мистецька акція матиме тріумфальне продовження в інших музеях світу, оскільки такі 
твори не можуть не вражати.  
 

Мельник, О. Пінзель повернувся додому [Текст] : дерев’яним скульптурам 
майстра, які вразили Європу, потрібні достойні умови зберігання в Україні / 
О. Мельник // Урядовий кур’єр. — 2013. — 15 берез. — С. 5 : фотогр.  
Про збереження  унікальної творчої спадщини майстра та негайну реставрацію великих 
робіт. Згадуються також роботи Пінзеля з Тернополя.  
 

Пінзель повернувся  [Текст] : скульптури «українського Мікеланджело» 
проходять у Львові процедуру розмитнення //Україна молода. — 2013. — 
13 берез. — С. 12 : фотогр. — (Арт-місія).  
До України повернулися 27 скульптур І.-Г. Пінзеля, які побували на першій 
«персональній» для України мистецькій виставці в Луврі. 10 скульптур належать музеям 
Тернопільщини.  
 

Попович, Ж. Святі Пінзеля вже в Тернополі [Текст] / Попович // Номер 
один. — 2013. — 20 берез. — С. 3.  
Всі дев’ять робіт «галицького Мікеланджело» повернулись у музеї Тернополя — 
краєзнавчий та художній.  
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Томчишин, Ю. Знамениту скульптуру святого Онуфрія таки покажуть 
Європі [Текст] / Ю. Томчишин // Місто. — 2013. — 13 лют. — С. 1, 12 : фотогр.   
Громада села Рукомиш погодилась принести скульптуру святого Онуфрія зі схованки 
і встановити в церкві для зйомок фільму «Таїна Пінзеля. Від Бучача до Лувру». Ідея 
створення фільму належить тернопільському підприємцю та меценату Тарасу Демкурі.  
 

Шмига, Я. Завдяки Пінзелю бучачани побували у Парижі [Текст] / 
Я. Шмига // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 13 — 19 берез. — С. 9 : 
фотогр.  
Бучацька делегація на чолі з головою райради та меценатами, які опікувалися долею робіт 
Пінзеля, побували у столиці Франції. Їх враження та налагодження нових культурних 
відносин.  

Фестивалі, конкурси, масові свята 

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

Чайківська, Я. Фестиваль духовної пісні об’єднає понад 1000 учасників 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 27 берез. — С. 6 : 
фотогр. — (Арт). 
Начальник міського управління культури і мистецтв Олександр Смик про ІІІ Відкритий 
європейський міжконфесійний фестиваль-конкурс духовної пісні «Я там, де є благо-
словення», що пройде в Тернополі з 18 до 21 квітня.  

 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс козацької пісні «Байда» 
День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень-листопад 

2012р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — №1. — С. 150 — 159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [14 жовтня Тернопіль став місцем проведення Х 
Всеукраїнського фестивалю козацької пісні «Байда». До участі в ювілейному 
дійстві запросили колективи, які були призерами або лауреатами попередніх 
фестивалів].  

 

Зимове фольклорне свято у с. Горошовій Борщівського району 
Гончаренко, О. Горошова раз на рік перетворюється на Ріо-де-Жанейро 

[Текст] / О. Гончаренко  // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 16—22 січ. — 
С. 12 : фотогр.  
Маланку у селі Горошова Борщівського району святкують по-особливому. В ніч на 
14 січня місцеві мешканці влаштовують справжній карнавал  із традиційними переодяган-
нями, гучними забавами, співами, колядками.  

 

Дискурський, В. Вирувало свято на сільському майдані [Текст] / 
В. Дискурський // Вільне життя плюс. — 2013. — 25 січ. — С. 8. — (Гідний 
приклад).   
Житель села Гончарівки Монастириського району про свої враження від перебування на 
святі Маланки у Горошовій Борщівського району.  

 

Левицька, Л. Як у Горошовій Маланку водили [Текст] / Л. Левицька; 
фотогр. А. Нестеренка // Голос України. — 2013. — 15 січ. — С. 1, 6 : 
фотогр. — (Традиції).  
Найвідоміша всій країні Маланка — напевно, та, що у Горошовій Борщівського району. 
Сюди з’ їжджаються тисячі людей, щоб подивитися  різноманітні традиції святкування.   
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Лінчевська, С. Фестиваль Маланок здивує живими ляльками [Текст] / 
С. Лінчевська // Вільне життя плюс. — 2013. — 9 січ. — С. 9. — (Варто 
побувати).   
Як у Горошовій готуються до одного із найбільших в Україні фестивалів.  

 

Мадзій, І. «А в наших дверях чотири дошки, пустіть Маланку плясати 
трошки!» [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2013. — 16 січ. — С. 5 : 
фотогр. — (Маланкуємо).  
Як у придністровських селах Горошовій та Усті, що на Борщівщині, водять Маланку, 
перевдягаються в костюми, співають пісень і щедро засівають усіх на добро, щастя, на 
Новий рік.  

 

Мадзій, І. Гуляла Маланка [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 
2013. — 23 січ. — С. 6 : фотогр. — (Традиції).  
Як святкують Маланку у Вовківцях Борщівського району.  

 

Шот, М. Водили Меланку звечора до ранку [Текст] /М. Шот; фотогр. 
авт. // Свобода. — 2013. — 16 січ. — С. 1,3 : фотогр. — (Святкуємо).  
Народне неповторне свято Маланки в Горошовій вважається найчисельнішим і вражає 
своєю індивідуальністю, розмаїттям костюмів, народними колективами та стравами.  

 

Шот, М. Тримайся, Венеціє, у Горошовій — карнавал! [Текст] : щороку 
в село над Дністром з усіх-усюд приїжджають святкувати Маланку / М. Шот; 
фотогр. авт. // Урядовий кур’єр. — 2013. — 16 січ. — С. 8 : фотогр. — 
(Фестиваль). 
Маланка у Горошовій дуже своєрідна і колоритна. Тому тут завжди тисячі гостей.  

 

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

Левицька, Л. Наварили 1300 літрів куті і потрапили до Книги рекордів 
[Текст]./ Л. Левицька // Голос України. — 2013. — 11 січ. — С. 7 : фотогр. 
Про Свято різдвяної куті у Тернополі та встановлений рекорд. 
 

Лінчевська, С. У макітрі буде більше тисячі кілограмів куті [Текст] / 
С. Лінчевська // Вільне життя плюс. — 2013. — 4 січ. —  С. 1. — (Фестивалі).  
У Тернополі в рамках обласного свята «Нова радість стала» започаткують фестиваль куті.  
 

Мичко, С. Макітра на майдані [Текст] : у Тернополі започаткували 
фестиваль Різдвяної куті / С. Мичко  //Україна молода. — 2013. — 10 січ. — 
С. 2 : фотогр.  

 

Новосядлий, Б. Фестивальної куті вистачить для всіх [Текст] / 
Б. Новосядлий // Свобода. — 2013. — 2 січ. — С. 3. — фотогр. — (Святкуємо 
разом!).  
Про новорічно-різдвяні свята на теренах Тернопільщини. Приємною несподіванкою для 
наших краян стане також перший фестиваль куті, який відбуватиметься у рамках 
обласного свята «Нова радість стала».  

 

Осадчук, Л. Тернополяни сподіваються потрапити до Книги рекордів 
України завдяки … куті [Текст] / Л. Осадчук // День. — 2013. — 9 січ. — 
С. 8.  
Понад сімдесят заходів заплановано провести на Тернопільщині під час Різдвяно-
Новорічних свят. У рамках фестивалю «Нова радість стала» цього року започаткують 
фестиваль куті.  
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Чорна, Н. А в нас куті — найбільше [Текст] / Н. Чорна // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 11 січ. — С. 1 : фотогр. — (Рекорд). 
На  Театральному майдані тисячі присутніх насолоджувалися фестивалем різдвяної куті. 
Він вперше відбувся у рамках свята зимового  календарно-обрядового фольклору «Нова 
радість стала».  

 

Інші фестивалі та конкурси 
Бобрівець, М. Змагалися в поезії та пісні [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 

життя плюс. — 2013. — 8 берез. — С. 5. — (На крилах пісні).   
У Тернополі відбувся перший міський фестиваль-конкурс авторської пісні та поезії «На 
крилах мрії». Участь у дійстві взяли майже два десятки учнів-старшокласників.  

 

Габруський, Л. Прощавай, колядо! [Текст] / Л. Габруський; фотогр. 
О. Лижечки  // Вільне життя плюс. — 2013. — 13 лют. — С. 1 : фотогр. — 
(Етноефект).   
10 лютого Чортківщина прощалася до наступного року з колядою. Цього дня відділ 
культури і туризму райдержадміністрації влаштував для чортківчан та гостей міста 
чудовий фольклорно-етнографічний фестиваль.  

 

Густенко, О. 150 вертепів віншували на Тернопіллі від Різдва до 
Богоявлення [Текст] / О. Густенко // Номер один. — 2013. — 23 січ. — С. 2 : 
фотогр.  
Про традиційні фольклорні фестивалі під час різдвяно-новорічних свят.  

 

Лінчевська, С. На майдані святкували «Українське різдво» [Текст] / 
С. Лінчевська // Вільне життя плюс. — 2013. — 18 січ. — С. 3 : фотогр. — 
(Нагородили найкращих).   
13 січня на Театральному майдані відбувся фестиваль «Українське різдво». Цього дня 
оголосили й переможців загальноміських конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія 
новорічного міста».  

 

Попович, Ж. Коза-дереза, дракони і вертепи колядували Тернополю на 
«Українське різдво» [Текст]  / Ж. Попович  // Номер один. — 2013. — 16 січ. — 
С. 2 : фотогр.  
Про фестиваль «Українське різдво» на Театральному майдані та нагороджених 
у різноманітних номінаціях.  

 

Аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання Тернопільщини 

Дитяча хорова школа «Зоринка» 
Доскоч, І. Ізидор Доскоч : «Зоринка» — це моє життя, моя сім’я, моя 

пристрасть» [Текст] : [інтерв’ю з директором та художнім керівником 
дитячої хорової школи «Зоринка» Ізидором Доскочем] / спілкувалася 
І. Сирник // Тернопіль вечірній. — 2013. — 30 січ. — С. 6 : фотогр. — (Наша 
гордість).  

 

Муніципальний Галицький  камерний оркестр  
Левицька, Л. У дорогу візьмуть колядки [Текст]  / Л. Левицька  //Голос 

України. — 2013. — 9 січ. — С. 4.  
«Для тих, хто в дорозі» — так називається концерт, який дали музиканти Муніципального 
Галицького камерного оркестру на залізничному вокзалі Тернополя.  
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Степчук, К. Грав на вокзалі камерний оркестр [Текст] / К. Степчук // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 11 січ. — С. 8. — (Гарна традиція).  
Третій рік поспіль у дні  різдвяних свят на залізничному вокзалі в Тернополі грає 
Муніципальний Галицький  камерний оркестр. Художній керівник та диригент оркестру 
Василь Феленчак.  

 

Чайківська, Я. Музика лине крізь століття [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 27 берез. — С. 6. 
В Українському домі «Перемога» музиканти Муніципального Галицького оркестру 
виконали твори  В.-А. Моцарта.  
 

Чайківська, Я. Новорічний подарунок від Галицького камерного 
оркестру [Текст] / Я. Чайківська; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 
2013. — 9 січ. — С. 24 : фотогр.  
Музиканти Муніципального Галицького камерного оркестру під керівництвом  Василя 
Феленчака налаштували тернополян на святковий настрій під час концерту «Таємниці 
різдвяних мелодій». Концерт відбувся в Українському домі «Перемога».  

 

Театр української пісні «Золота Липа»  
Гірняк, О. І співали, і грали, і публіку звеселяли [Текст]  / О. Гірняк та 

ін. // Вільне життя плюс. — 2013. — 1 берез. — С. 8. — (Браво).   
Про театр української пісні «Золота Липа», що діє при Бережанському районному будинку 
народної творчості, його ентузіастів, репертуар та нагороди. 

 

Павлів, Я. «Золотій Липі» — «Браво!» [Текст] / Я. Павлів // Слово 
Просвіти. — 2013. — 7 — 13 берез.— С. 15 : фотогр.  
Таку назву має театр української пісні «Золота Липа», що діє при Бережанському 
районному Будинку народної творчості. Він досяг значних творчих успіхів, має цікавий 
репертуар та велику географію виступів. 

 

Інші аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання  

Андрухів, Т. Виступи «Галичини» додають здоров’я [Текст] / 
Т. Андрухів // Вільне життя плюс. — 2013. — 6 берез. — С. 6 : фотогр.  
Про творчі перемоги народного аматорського хору «Галичина» Чортківської центральної 
комунальної районної лікарні.  

 

 «Джерельце»  поїде у Київ [Текст] //Свобода. — 2013. — 20 берез. — 
С. 2. — (Тернопілля).  
Учасники фольклорного ансамблю «Джерельце» Борщівської школи мистецтв візьмуть 
участь у Всеукраїнському конкурсі-фестивалі «Весняна рапсодія — 2013» у Києві.  

 

Штокало-Пархомчук, Я. Присолоджували коляди кутею і пампушками 
[Текст] / Я. Штокало-Пархомчук; фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 
2013. — 23 січ. — С.3 : фотогр.  
Про учасників вокального аматорського ансамблю «Просвіта» з Посухова, що на 
Бережанщині, їх успішний виступ на Тернопільському майдані під час Різдва Христового.   

 

Юрса, Г. Тиха ніч, свята ніч… [Текст] / Г. Юрса; фотогр. авт. // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 4 січ. — С. 1 : фотогр. — (Щоб не забувалися 
традиції). 
У Романівці Тернопільського району створено два аматорських колективи — жіночий 
вокальний ансамбль «Романчани» та «Романівський обертас». Вони тішать своїми 
виступами  не тільки односельців, але й і всіх численних гостей цього гарного села.  

 



 29 

Персоналії 
Вермінський, В. Володимир Вермінський: «Так, я націоналіст. А хіба це 

погано?» [Текст] : [інтерв’ю із заслуженим артистом України 
В. Вермінським]  / спілкувалася Н. Чорна  // Вільне життя плюс. — 2013. — 
23 січ. — С. 9 : фотогр.  
Про творчість, нові пісні, кліпи та вихід нового альбому.  
 

Золотнюк, А. Багато мені в цьому світі не треба [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 27 лют. — С. 6. — (Наші земляки). 
Про нашого земляка, поета, перекладача, літературознавця, доктора філологічних наук, 
професора Київського національного університету імені Т. Шевченка Олександра 
Астаф’єва. 
  

Золотнюк, А. Чим живуть поети? [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. 
М. Василечка // Вільне життя плюс. — 2013. — 29 берез. — С. 6. — 
(Імпрези).  
Про голову обласної організації Національної спілки письменників України Євгена 
Безкоровайного та презентацію нової збірки «І так живу».  
 

Марчук, І. Іван Марчук: «Я з цієї  землі виріс, і вона дає натхнення» 
[Текст] : [інтерв’ю з народним художникомУкраїни, нашим земляком Іваном 
Марчуком]  / розмову вела Г. Садовська // Вільне життя плюс. —2013. — 
1 берез. — С. 8 : фотогр. — (Прощання із зимою). 
У лютневий приїзд художника в Тернопіль журналістці вдалося поговорити з художником 
про зиму, до якої так часто він звертається у своїй творчості. 
 

Мичко, С. Вік романтичних капелюшків і лірики [Текст] : після виходу 
на пенсію тернополянка Марта Чопик відкрила для себе новий світ краси 
і творчості  / С. Мичко // Україна молода. — 2013. — 25 лют. — С. 13 : 
фотогр. — (Смак життя).   
Про незвичайну жінку Марту Чопик, яка є автором майже двох десятків поетичних збірок 
для дітей, її нове захоплення рукоділлям, витинанками, аплікаціями та персональні 
виставки.   
 

Мичко, С. Село генія [Текст] : один із найвидатніших митців сучасності 
Іван Марчук продовжує черпати натхнення в краю дитинства  / С. Мичко // 
Україна молода. — 2013. — 15 — 16 берез. — С. 7 : фотогр. — (Мала 
Батьківщина).  
Про те, як відомий художник допомагає рідному селу, взаємну любов громади Москалівки 
до земляка-генія та перший у світі музей Івана Марчука в краю свого дитинства.  
 

Новосядлий, Б. Ігор Фарина: «Тільки любов мене веде через життя» 
[Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2013. — 22 берез. — С. 8 : фотогр. — 
(З ювілеєм, колего!).   
Про талановитого журналіста, ліричного поета, пошуківця краєзнавчих скарбів Ігоря 
Фарину, якому виповнюється 55 літ.  
 

Ониськів, М. На терезах і радості, й журби [Текст] : шкіц до портрета 
поета Михайла Левицького на ознаку його 65-ліття  / М. Ониськів // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 22 берез. — С. 5 : фотогр. —  (Ювілеї ). 
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Попович, Ж. Іоанн Пінзель вчився ремеслу у корабельних скульпторів 
Франції? [Текст] : незвична гіпотеза судномоделіста  та майстра-різьбяра 
з Луганська В’ячеслава Козака / Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 
20 берез. — С. [15] : фотогр. 
 

Прокопишин, Ю. Повелителька кольору [Текст] / Ю. Прокопишин  // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 11 січ. — С. 8 : фотогр. — (Творчі зустрічі).  
Про маловідому художницю-пейзажистку Іванну Михалків із хутора Теофілівка 
Тернопільського району.  
 

Романюта, Е. Едуард Романюта: «Любов до рідного міста можна 
проявляти по-різному» [Текст] : [інтерв’ю з талановитим співаком Едуардом 
Романютою] / спілкувалася В. Касіян // Вільне життя плюс. — 2013. — 
8 берез. — С. 8 : фотогр. — (Гість сторінки).  
Про нашого земляка, талановитого співака, в якого є ціла колекція нагород із конкурсів 
усіх рівнів.  
 

Садовська, Г. «Для всіх є час зорі й хреста» [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 29 берез. — С. 5 : фотогр. — (Березнева 
муза).   
Творчий портрет Олега Германа — поета, прозаїка, викладача, заслуженого діяча мистецтв 
України. До 65-річчя від дня народження.  

 

Сердюк, А. Жінка, яка несе у світ пісню [Текст] /А. Сердюк // Свобода. — 
2013. — 22 берез. — С. 8 : фотогр. — (Знайомтесь!). 
Про Вікторію Мищій — керівника гуртка художньої самодіяльності Галицького коледжу 
ім. В. Чорновола, ансамблю «Галичанки», тріо «Ліра», наставника сольних виконавців 
закладу. 

Смільська, О. Мар’яна Павлюк: «Хочу спробувати у мистецтві все» 
[Текст] / О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 13—19 лют. — 
С. 14 : фотогр.  
Про Мар’яну Павлюк із села Жуків Бережанського району. Вона захоплюється живописом, 
графікою, ленд-артом, художньою фотографією та керамікою.  
 

Степанов, О. Олексій Степанов: «Креативні люди мають більший шанс 
на щастя» [Текст] : [інтерв’ю з талановитим митцем Олексієм Степановим] / 
С. Погребенко // Свобода. — 2013. — 20 лют.— С. 3 : фотогр. — 
(Особистості)..   
Про митця Олексія Степанова, який своїми руками залишив добрий слід на 
Тернопільщині.  
 

Томчишин, Ю. Ромчика Сасанчина запрошують на фестиваль в Італію 
[Текст] : маленька зірка допомогла газеті «Місто» зібрати кошти на лікування 
Андрійка / Ю. Томчишин // Місто. — 2013. — 2 січ. — С. 21 : фотогр. — 
(Цікаві знайомства). 
Про десятирічного Ромчика Сасанчина із с. Садки Заліщицького району, до якого не 
обернулися судді проекту «Голос. Діти». Але завдяки своїй харизмі, щирості та 
неймовірному голосу він став улюбленцем всієї країни.  
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До 75-річчя від дня народження Ігоря Ґерети  
 

Цьогоріч відзначатимемо 75-річчя Ігоря Герети [Текст]  // Свобода. — 
2013. — 16 січ. — С. 1. — (Наші незабутні).   
Затверджено заходи з відзначення в області 75-річчя від дня народження відомого 
громадського діяча, науковця, краєзнавця, мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв 
України Ігоря Ґерети.  
 

Пам’яті мистецтвознавця, історика, педагога, художниці, 
лауреата Всеукраїнської премії імені Братів Лепких Тамари Удіної 

Гадомська, Л. Тамара Удіна. Літа у вирій відлетіли, а пам’ять 
залишилась назавжди [Текст] / Л. Гадомська  // Тернопіль вечірній. — 
2013. — 30 січ. — С. 7 : фотогр. — (Особистості). 
Про відомого тернопільського мистецтвознавця, історика, педагога, художницю, лауреата 
Всеукраїнської премії імені Братів Лепких Тамару Удіну, яка відійшла у вічність.  
 

Маслій, М. Одною квіткою земля стала біднішою, одною зіркою — 
багатші небеса [Текст] / М. Маслій ; фотогр. Є. Удіна // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 30 січ.—5 лют. — С. 3 : фотогр.  
16 січня 2013 року українська культура втратила щирого патріота, талановитого 
мистецтвознавця, високопрофесійну художницю Тамару Удіну.  
 

Садовська, Г. Їй навіть квіти душу відкривали [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 30 січ. — С. 6 : фотогр. — (Незабутні).  
Про відому тернополянку, художницю, мистецтвознавця, педагога Тамару Удіну та сумну 
звістку про її смерть.  
 

До 150-річчя від дня народження Тимотея Бордуляка 
Савак, Б. Вшанували отця-письменника [Текст] / Б. Савак // Вільне 

життя плюс. — 2013. — 8 лют. — С. 5. — (Ювілеї). 
Про ювілейні урочистості, присвячені 150-річчю знаного земляка, видатного письменника-
реаліста Тимотея Бордуляка, у Великому Ходачкові.  
 

Інше 
Бурма, В. Кобзареве слово, Кобзарева пісня [Текст] / В. Бурма // Вільне 

життя плюс. — 2013. —13 берез.— С. 6 : фотогр. — (Фотоінформація).  
Святкові вшанування пам’яті геніального поета, виразника національного українського 
духу в Тернополі. 
 

Вандзеляк, Г. Вікторівка розвивається завдяки громаді [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 27 берез.— С. 3 : фотогр. — (Село на 
нашім Тернопіллі). 
Про багаті культурні традиції у Вікторівці Козівського району та роль сільського клубу 
й бібліотеки в духовному розвитку села.  

 

Войцехівська, Г. Пісня — хліб, яким живиться душа народу [Текст] / 
Г. Войцехівська // Вільне життя плюс. — 2013. — 27 берез.— С. 6 : 
фотогр. — (Творчі обрії). 
Про тих, хто множить пісенну славу села Шельпаки у Підволочиському районі.  

 

Гриць Драпак … у тюрмі [Текст] / О. Савка  // Вільне життя плюс. — 
2013. — 6 лют. — С. 6. — (Несподіваний ракурс). 
Про виступ народного артиста України Гриця Драпака в Копичинецькій виправній колонії  № 112. 
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Золотнюк, А. Гімн життю в камені [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 25 січ. — С. 5 : фотогр. — (Репрезентації ). 
Світлини унікальних старих скульптур із некрологів Тернопільщини зібрав під палітуркою 
фотоальбом дизайнера Андрія Кіся «Сльоза і камінь».  
 

Левицька, Л. Вірші понесли у народ [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2013.— 22 берез. — С. 9. — (До ювілею).   
Про різноманітні акції та заходи на відзначення Шевченківських днів у Тернополі з 7 до 
13 березня цього року. 
 

Левицька, Л. Здоровий спосіб життя — фішка свята Зими [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2013. — 23 лют. —  С. 12 : фотогр.  
Тисячі Тернополян взяли участь у святі Зими, програма якого була насичена великою 
кількістю змагань, ігор, вертепних дійств, колядок тощо.  
 

Левицька, Л. Рушниками з’єднали береги [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2013. — 24 січ. — С. 3. — (До дня Соборності та Свободи України).  
Понад дві тисячі представників Тернопільської та Хмельницької областей взяли участь 
у міжобласному святі «Збруч — ріка єднання», присвяченому Дню Соборності та Свободи 
України.  
 

Лінчевська, С. У Чорткові оселився «Куферок» [Текст] / С. Лінчевська; 
фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2013. — 6 лют. — С. 6 : фотогр. — 
(Ми — українці).  
У Чорткові подружжя Ірини Вербіцької та Володимира Шерстія створило етномайстерню 
«Куферок». Вона постійно наповнюється хорошими людьми, гарними враженнями, 
цікавими експонатами й приємними зустрічами.  
 

Макаренко, О. Особливий погляд на історію, сьогодення і майбутнє 
Тернополя [Текст] / О. Макаренко // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 
20 — 26 лют. — С. 3 : фотогр.  
22 лютого на «5 каналі»  вийде телепрограма «Особливий погляд про Тернопіль».  
 

Мельничук, Б. Перший «Літературний Тернопіль» нового року [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2013. — 9 січ. —  С. 6. — (Вийшов 
з друку).   
Про зміст  першого номера журналу «Літературний Тернопіль» за 2013 рік.  
 

Мичко, С. Під Різдво у Різдвянах [Текст] : напередодні свята «УМ» 
побувала в невеличкому селі на Тернопільщині зі святою назвою / С. Мичко // 
Україна молода. — 2013. — 4 — 5 січ. —  С. 7 : фотогр. — (Точка на карті).  
Про споконвічні традиції святкування, оригінальні традиційні різдвяні  страви у Різдвянах 
на Теребовлянщині.  
 

Мушинка, М. Книга, сповнена любові до Тернопілля [Текст] / М. Му-
шинка // Свобода. — 2013. — 23 січ. — С.12 : фотогр. — (Нові видання).  
Академік НАН України,  професор, доктор філологічних наук про нову книжку 
тернопільського журналіста Миколи Шота «На пагорбі долі». 

 

Ониськів, М. Чи втримає Україна українську книжку [Текст] / М. Онись-
ків // Вільне життя плюс. — 2013. — 27 лют. — С. 7. — (Точка зору).   
Автор статті переймається проблемами книговидання в Україні, низьким попитом на 
книжкову продукцію та гордиться сферою книгодруку на Тернопільщині.  
 



 33 

Осадчук, Л. Українці вітають Ліну Костенко з Днем народження 
[Текст] / Л. Осадчук //День. — 2013. — 19 берез. — С. 2 : фотогр. 
Про акцію в Тернополі на вшанування геніальної поетеси.  

 

Погорецький, В. «До джерел рідного краю» [Текст] / В. Погорецький // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 13 берез. — С.6 : фотогр. — (Славні 
земляки).  
Головний редактор журналу «Золота Пектораль» про вручення премії ім. Івана 
Бажанського матері світлої пам’яті Степана Сапеляка — Ганні Костянтинівні. Цю 
літературну відзнаку посмертно присуджено торік її уславленому синові.  

 

Попович, Ж. Таємниці ікон Збаразького замку [Текст] / Ж. Попович  // 
Номер один. — 2013. — 20 лют. — С. 12 : фотогр.  
Про історію п’ятьох ікон, що нині зберігаються у стінах Збаразького замку.  

 

Починок, Ю. «Золота пектораль» перший ювілей святкувала у столиці 
[Текст] / Ю. Починок // Вільне життя плюс. — 2013. — 27 лют.  — С. 6 : 
фотогр.  
Літературно-мистецький вечір, приурочений п’ятиріччю заснування журналу «Золота 
Пектораль», відбувся в Будинку письменників у Києві.  

 

Романенко, Л. Дві Лесі і Богдан «мелодія трьох» [Текст] / Л. Романенко // 
Нова Тернопільська газета. — 2013. — 27 берез.—2квіт. — С. 13 : фотогр.  
Про творчу співпрацю поетів Лесі Любарської, Богдана Мельничука та співачки 
й композитора Лесі Мацьків.  
 

Садовська, Г. «Білий голос висоти» Ліни Костенко [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2013. — 27 берез. — С. 6 : фотогр. — 
(Великі українці).   
Про безмежну любов і повагу мільйонів українців до Ліни Костенко, чия творчість 
є еталоном громадської гідності, незламності, справжнього патріотизму. Творчі зустрічі 
з шанувальниками її таланту в Тернополі.  
 

Садовська, Г. «Майстер-клас» від Миколи Шота [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 25 січ. — С. 5. — (Щойно з друку).   
Про другу книгу власного кореспондента «Урядового кур’єра» Миколи Шота «На пагорбі 
долі».  
 

Семеняк, В. «Подільська толока» зібрала друзів [Текст] / В. Семеняк; 
фотогр. авт. // Місто. — 2013. — 16 січ. —  С.13 : фотогр.   
Про вихід восьмого випуску альманаху «Подільська толока», який є колективною збіркою 
літературного об’єднання, що діє при Тернопільській обласній організації Національної 
спілки письменників України.  
 

Фаріон, І. Реставратор народних реліквій [Текст] : колишній математик 
відроджує фольклорні перлини рідного села / І. Фаріон // Високий замок. — 
2013. — 21 січ. — С. 9 : фотогр.  
У Лапшині Бережанського району Степанія Желінська збирає призабуті пісні рідного 
краю, місцеві прикмети, приказки, прислів’я, повір’я.  
 

Федорів, Т. Збаразький замок: нові факти [Текст] / Т. Федорів  // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 4 січ. — С. 3 : фотогр. — (Цікаво).   
В органному залі Замкового палацу м. Збаража відбулася презентація нової книги Руслана 
Підставки «Авторство та реконструкція замків Збаража».  
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Цимбал, А. «Золотій пекторалі» — п’ятірка [Текст]  / А. Цимбал // 
Літературна Україна. — 2013. — 21 лют.  — С. 2. — (Ювілеї).  
У Будинку письменників (м. Київ) відсвяткував свій перший ювілей літературний журнал 
«Золота Пектораль», заснований у Чорткові зусиллями українського ентузіаста, 
письменника, ветерана афганської війни Володимира Погорецького.  
 

Чайківська, Я. Тепла зустріч в українській бібліотеці в Москві [Текст]  / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 16 січ.  — С. 5: фотогр.  
Тернопільська письменниця і журналістка Валентина Семеняк-Штангей мала можливість 
погостювати у працівників бібліотеки української літератури в Москві. Вона подарувала 
бібліотеці понад двадцять книг місцевих письменників та літераторів.  
 

Шот, М. Яке Різво без «павука»? [Текст] : Тернопіль порадував жителів 
та гостей міста дідухом-рекордсменом та величною шопкою / М. Шот  // 
Урядовий кур’єр. — 2013. — 11 січ. — С. 5 : фотогр.  
 

Юзва, Ж. Художник, що єднає небесне із земним [Текст] / Ж. Юзва // 
Свобода. — 2013. — 6 лют. —  С. 12 : фотогр. — (Краса палітри Ярослава 
Збараського).  
Про щойно видану книжку «Небесне — у земному» Ярослава Збараського. Це альбом-
каталог, у якому зібрані далеко не всі ілюстрації картин підволочиського художника.  
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