
Управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Відділ інформації 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КУЛЬТУРА ТЕРНОПІЛЬЩИНИ  
(СТОРІНКАМИ ПЕРІОДИКИ) 

ІI КВАРТАЛ 2013 р. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тернопіль — 2013 



 2 

Присудження премій у галузі культури  
 

Лауреати премії нашого журналу [Текст] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 2. — С.2.  
Про нових лауреатів премій журналу «Літературний Тернопіль» за 2012 рік.  

 

*** 

Білий, І. Конкурс Володимира Лучаківського: перемогли гроші і… 
чиновник [Текст] / І. Білий // Номер один. — 2013.— 17 квіт. — С. 4.  
Уже вдруге відбулось нагородження переможців конкурсу ім. В. Лучаківського. Тим 
часом, автора здивувало визнання переможцями окремих осіб.  

 

Лінчевська, С. Переможці — підприємець і діяч культури [Текст] / 
С. Лінчевська ; фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2013. — 19 квіт. — 
С. 3 : фотогр. — (Відзначення).  
В Українському домі «Перемога» відбулося вручення премій ім. В. Лучаківського. Серед 
номінантів є й працівники культури.  
 

У пошані — Тарас і Саня! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2013. — 17—23 квіт. — С. 2 : фотогр.  
Про нагородження переможців конкурсу ім. В. Лучаківського. Кращих людей Тернополя 
відзначили у номінаціях «Вклад в історію», «Майбутнє створюється сьогодні». 

 

Чайківська, Я. Підприємець і діяч культури — переможці конкурсу імені 
Володимира Лучаківського [Текст] / Я. Чайківська // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 17 квіт. — С. 1, 7 : фотогр.  

 

*** 

Крайнєва, Г. Cофія Рижевська — відтепер заслужена! [Текст] / 
Г. Крайнєва // Свобода. — 2013.— 22 трав. — С. 2 : фотогр. — (З нагородою).  
З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва 
Президент України присвоїв почесне звання «Заслужений працівник культури України» 
художньому керівникові народного фольклорного ансамблю Лановецького районного 
будинку культури Софії Рижевській.  

 

Мадзій, І. Нагорода для митця [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 1 трав. — С. 8. — (Приємна подія).  
Відзнаку почесного звання «Заслужений працівник культури України» отримав відомий 
композитор, член Борщівської районної громадської організації інвалідів «Зорі надії» 
Ярослав Злонкевич. 

 

Організація та управління в галузі культури  

Баца, В. Пропозиція: убити культуру [Текст] / В. Баца // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 17 квіт. — С. 3. — (Фінансовий огляд).  
Про лист Міністерства фінансів Міністерству культури, де йдеться про переведення 
закладів культури на самоокупність та продовження роботи з оптимізації. Наведено 
приклади й по Тернопільській області.  

*** 

Золотнюк, А. Буде що побачити, послухати й покуштувати [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2013.— 12 черв. — С. 9 : фотогр. — 
(Завітайте).  
Заступник начальника управління культури облдержадміністрації, заслужений діяч 
мистецтв України Михайло Франків про фестивальне життя краю та ті свята й фестивалі, 
що проведуть в обласному центрі.  
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Журавінська, О. Ольга Журавінська: «Борщівщина — як окрема 
республіка: зі своїми мистецькими традиціями, обрядами, чорним 
вишиттям…» [Текст] : [інтерв’ю з начальником Борщівського районного 
відділу культури Ольгою Журавінською] / розмовляла Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2013. — 25 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Зустрічі без прощань).  
Про мистецькі надбання цього колоритного краю, фестивалі, роботу музеїв, бібліотек, 
працівників та проблеми в галузі культури.  

*** 

Ониськів, М. Згасає пам’ять про автора першого українського балету 
[Текст] / М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 2013. — 1 трав. — С. 7. — 
(Прикро).  
Начальник управління культури облдержадміністрації Григорій Шергей коментує 
критичну ситуацію, що склалася з будинком у м. Кременці, де зростав композитор 
Михайло Вериківський.  

 

Бібліотечна справа 
Ванчура, В. «Джура-фест — 2013» запрошує на Свято книги [Текст] : 

[інтерв’ю з директором тернопільського видавництва «Джура» Василем 
Ванчурою] / спілкувалася Я. Чайківська; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль 
вечірній. — 2013. — 3 квіт. — С. 7 : фотогр.  
Повідомлення про дату проведення фестивалю, видавництва, які будуть представлені на 
ньому, зустрічі з письменниками. Подяка завідувачам книгозбірень міста, директорам 
трьох обласних бібліотек за бажання сприяти поширенню друкованого слова.  

 

Золотнюк, А. Капці проти книжки [Текст] / Т. Мазур // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 14 черв. — С. 5 : фотогр. — (Репліка).  
Авторка статті про ситуацію з читанням, причини, що обмежують доступ до книжок та 
розробку програм пропаганди книги.  
 

Яновська, Н. Творчий замисел, втілений у двох збірках [Текст] / 
Н. Яновська // Вільне життя плюс. — 2013. — 17 трав. — С. 6 : фотогр. — 
(Поетична світлиця). 
Про презентацію першої книжки редактора заліщицької районної газети «Колос» Оксани 
Дяків під назвою «Гармонія протилежності». Поетеса подарувала нову книгу всім 
бібліотекам району та області.  
 

 
 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
Брик, А. Скульптури Пінзеля повернули до Тернополя [Текст] / А. Брик // 

Свобода. — 2013.— 5 квіт. — С. 8 : фотогр. — (З Парижа — додому).  
У статті згадується презентація мистецького альбому «Таїна Пінзеля» в Тернопільській 
ОУНБ. 

 

Гадомська, Л. Олексій Кайда розповів про 100 днів у парламенті [Текст] / 
Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 17 квіт. — С. 2. — (Народний 
обранець).  
Народний депутат від Тернопільщини Олексій Кайда розповідає про 100 перших днів 
своєї роботи в парламенті. Згадується проблема добудови нового приміщення 
Тернопільської ОУНБ.  
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День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2012 р.]; [січень — лютий 2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // 
Літературний Тернопіль. — 2013. — № 2. — С. 151 — 158 : фотогр. — 
(Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [27 грудня голова 
ТОО НСПУ Євген Безкоровайний передав у дар Тернопільській обласній 
універсальній науковій бібліотеці 975 примірників бібліографічного довідника 
«Письменники Тернопілля»]; [28 грудня відбулася презентація бібліографічного 
покажчика «Богдан Лепкий: відомий і невідомий 1872 — 1941)»].  

 

Дзяйло, Н. Радяться культпрацівники [Текст] / Н. Дзяйло // Свобода. — 
2013. — 12 квіт. — С. 2. — (Новини).  
У приміщенні Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка відбулась колегія за підсумками творчої та фінансово-господарської 
діяльності закладів культури і мистецтва області за минулий рік. У її роботі взяла участь 
заступник директора Тернопільської ОУНБ Олександра Ліскова.  

 

Золотнюк, А. Доруйнувати недоруйноване? [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 19 черв. — С. 9. — (Питання фінансування культури).  
Про стан пам’ятників архітектури в м. Тернополі. Згадується колишня вілла 
А. Грабовського, в якій тепер знаходиться Тернопільська обласна універсальна наукова 
бібліотека.  
 

Золотнюк, А. Книги у пошуках читача [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 6. — (Візьми участь).  
Акція під такою назвою відбудеться в Тернопільській ОУНБ. Учасників чекають 
різноманітні заходи, книжкові виставки.  
 

Золотнюк, А. Мандруючи книгозбірнею [Текст] / А. Золотнюк //Вільне 
життя плюс. — 2013. — 1 трав. — С. 11. — (Цікаве поруч). 
Про найбільші несподіванки, які відкрила для себе журналістка в Тернопільській ОУНБ. 
Завідувачі окремих відділів провели її лабіринтами книгосховищ та показали раритетні 
видання.  
 

Клим’юк, М. Культура на межі безкультур’я… [Текст] / М. Клим’юк // 
Свобода. — 2013.— 7 черв. — С. 3. — (Нам пишуть).  
Автор статті наголошує на проблемах галузі культури, зокрема відсутності передплати 
періодичних видань та проведенні ремонту в Тернопільській ОУНБ.  
  

Левицька, Л. …Бібліотека пішла в народ [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2013. — 25 квіт. — С. 19. — (Нам повідомляють, що…).  
«Книги у пошуках читача» — таку акцію вперше провела Тернопільська ОУНБ 
в Міжнародний день книги та авторського права. Усі відділи працювали просто неба біля 
бібліотеки.  
 

Моліцька, Г. «Бібліотечна весна» в Тернополі [Текст] / Г. Моліцька; 
фотогр. А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 26 квіт. — С. 5 : 
фотогр. — (З місця події).  
Про вуличну акцію «Книги у пошуках читача», проведену Тернопільською ОУНБ.  
 

Пайонк, М. Доторкнутися до таїни митця [Текст] / М. Пайонк // Вільне 
життя плюс. — 2013.— 12 квіт. — С. 6. — (Тепер його знає світ).  
У читальному залі Тернопільської ОУНБ відбулася презентація унікального мистецького 
альбому-каталогу «Таїна Пінзеля».  
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Пшоняк, І. Презентували «Таїну Пінзеля» [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 17 квіт. — С. 6 : фотогр.  
Про презентацію в Тернопільській ОУНБ та бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» 
мистецького альбому «Таїна Пінзеля».  
 

Хміляр, Л Ініціативи Олексія Кайди [Текст] / Л. Хміляр // Свобода. — 
2013. — 12 черв. — С. 2.  
На прес-конференції в Українському домі «Перемога» народний депутат України Олексій 
Кайда звітував про.свою діяльність. Серед 9 депутатських запитів Прем’єр міністрові 
України є й про надання коштів для добудови нового приміщення обласної універсальної 
наукової бібліотеки.  
 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Буряк І. Він був ідейним патріотом і державним діячем [Текст] : 

[працівники Тернопільської обласної бібліотеки для молоді взяли участь 
в урочистостях з нагоди 150-ї річниці від дня народження Президента ЗУНР 
Є. Петрушевича] / І. Буряк // Свобода. — 2013. — 7 черв. — С. 4.  

 

Віконська, І. Гратися і вивчати мову [Текст] / І. Віконська // Вільне 
життя плюс. — 2013. —19 квіт. — С. 5. — (Коротко).  
В обласній бібліотеці для молоді для наймолодших створено німецький дитячий куточок, 
де є пересувний ляльковий театр, книжки, розвиваючі навчальні ігри.  

 

Віконська, І. Обереги душі народної [Текст] / І. Віконська // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 3 квіт. — С. 6. — (Виставка).  
Виставку з такою назвою відкриють у секторі мистецтв обласної бібліотеки для молоді. 
На ній репрезентують 103 роботи дев’яти майстрів народних промислів з обласного 
комунального методичного центру народної творчості.  
 

Данилків І. Пам’ятаймо свою історію [Текст] : [у Тернопільській 
обласній раді відбулось вшанування пам’яті гетьмана України 
П. Скоропадського. В урочистостях взяли участь працівники Тернопільської 
обласної бібліотеки для молоді] / І. Данилків // Тернопіль вечірній. — 
2013. — 12 черв. — С. 7.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2012 р.]; [січень — лютий 2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // 
Літературний Тернопіль. — 2013. — № 2. — С. 151 — 158 : фотогр. — 
(Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [9 грудня 
в обласній бібліотеці для молоді відбулися заходи з відзначення 25-річчя 
діяльності театру книги «Діалог», що працює при книгозбірні]. 

 

Крива, О. Іноземні мови й кулінарні премудрості вивчають у…бібліотеці 
[Текст] / О. Крива // Свобода. — 2013. — 26 квіт. — С. 7 : фотогр. — 
(Скористайтеся).  
Поспілкуватись із цікавими людьми, вивчити іноземну мову та почерпнути пізнавальну 
інформацію можна у клубах за інтересами, що діють в обласній бібліотеці для молоді.  
 

Майка О. Відкрий Німеччину в…бібліотеці [Текст] : [чимало 
тернополян є користувачами «Заочного абонементу» — проекту Гете-
Інституту, який діє в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді] / 
О. Майка // Вільне життя плюс. — 2013. — 5 квіт. — С. 2. 
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Олійник, Л. Вселенський дух народного мистецтва [Текст] / Л. Олійник // 
Свобода. — 2013. — 26 квіт. — С. 3 : фотогр. — (У виставковому залі). 
В обласній бібліотеці для молоді діє виставка «Обереги душі народної». Її відкриття 
відбулося в межах заходів до Великодніх свят «Вселенський дух народного мистецтва».  
 

Пшоняк І. Вшанували героїв [Текст] : [на святковому зібранні з нагоди 
140-річчя з дня народження М. Міхновського директор обласної бібліотеки 
для молоді Л. Гук репрезентувала бібліографічний покажчик «Микола 
Міхновський. Біля витоків державної самостійності України»] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 3 квіт. — С. 2. 
 

Пшоняк, І. Німецький дитячий куточок відкрито у бібліотеці для молоді 
[Текст] / І. Пшоняк //Тернопіль вечірній. — 2013. — 24 квіт. — С. 9 : 
фотогр. — (Євроінтеграція).  
В обласній бібліотеці для молоді відбулася презентація німецького дитячого куточка, який 
відкрито в рамках спільного проекту бібліотеки та Німецького культурного центру Гете-
Інституту «Заочний абонемент». 
 

Стукало, Н. Бібліотеки — центри доступу до електронного урядування 
[Текст] / Н. Стукало //Тернопіль вечірній. — 2013. — 24 квіт. — С. 9 : фотогр.  
Тернопільська обласна бібліотека для молоді у партнерстві з ТМГО «Адаптаційний 
чоловічий центр» реалізовує проект залучення населення області до вивчення 
й використання електронних послуг, ресурсів та інструментів е-урядування. Буде 
проведено низку тренінгів для бібліотекарів, представників різних гілок влади, 
громадських лідерів.  
 

Тернопільська обласна рада. Урочистості до 140-річчя від дня 
народження Миколи Міхновського [Текст] : [директор обласної бібліотеки 
для молоді Л. Гук репрезентувала бібліографічний покажчик «Микола 
Міхновський. Біля витоків державної самостійності України» на святковому 
зібранні з нагоди 140-річчя від дня народження М. Міхновського] // RIA 
плюс. — 2013. — 3 квіт. — С. 17.  
 

У Тернопільській обласній раді відзначили 140-річчя від дня 
народження гетьмана Української Держави Павла Скоропадського [Текст] // 
Свобода. — 2013. — 5 черв. — С. 2.  
Про хід науковової академії та участь в її роботі працівників обласного краєзнавчого 
музею й обласної бібліотеки для молоді.  
 

Федорців, Н. Поділились оберегами [Текст] // Експрес. — 2013. — 4 — 
11 квіт. — Тернопільські новини. — С. 14.  
До 10 травня в обласній бібліотеці для молоді триватиме виставка творчих робіт «Обереги 
душі народної». Понад сто робіт презентували дев’ять народних майстрів.  

 

Федорців, Н. У бібліотеку за…рідером [Текст] / Н. Федорців // 
Експрес. — 2013. — 28 берез. — 4 квіт. — С. 14.  
Електронні книги, так звані рідери, видають у Тернопільській обласній бібліотеці для 
молоді. Ця послуга для користувачів бібліотеки безкоштовна.  

 

Чайківська, Я. Євгенія Чуприна розповіла про твори Олеся Ульяненка 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 26 черв. — С. 6 : фотогр.  
В обласній бібліотеці для молоді відбулася зустріч із координатором Міжнародної 
літературної премії імені Олеся Ульяненка Євгенією Чуприною. Вона презентувала книгу 
О. Ульяненка «Сталінка. Дофін Сатани».  
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Чайківська Я. Народні обереги на різний смак [Текст] : [в обласній 
бібліотеці для молоді діє виставка творчих робіт декоративно-прикладного 
мистецтва «Обереги душі народної»] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 
2013. — 17 квіт. — С. 9.  

 

Шозда О. Він єднав націю з обох берегів Дніпра [Текст] : [директор 
обласної бібліотеки для молоді Л. Гук репрезентувала бібліографічний 
покажчик «Микола Міхновський. Біля витоків самостійності України» на 
святковому зібранні з нагоди 140-річчя від дня народження М. Міхновського] / 
О. Шозда // Свобода. — 2013. — 3 квіт. — С. 2.  
 

Юрса, Г. Заспівали гаївочку [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 
2013. — 31 трав. — С. 8. — (У бібліотеці).  
Про свято великодньої гаївки «А вже весна воскресла!» в Тернопільській обласній 
бібліотеці для молоді. Воно стало заключним етапом циклу «Вселенський дух народного 
мистецтва», під час якого читачі мали змогу брати участь у масових заходах.  

 

Юрса Г. Квітка з-за океану [Текст] : [в Тернопільській обласній 
бібліотеці для молоді відбулися тематичні вечори «Квітка Цісик — 
українська душа, що розцвіла в Америці»] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 
2013. — 19 квіт. — С. 8.  

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Золотнюк, А. Свято дитинства із книгозбірнею [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2013. — 31 трав. — С. 5. — (Не прогавте).  
До Дня захисту дітей Тернопільська обласна бібліотека для дітей на Театральному 
майдані організовує свято дитинства «Хай сонцю і квітам всміхаються діти», де 
відбуватимуться цікаві вікторини, майстер-класи, інсценізації книг.  
 

Томків, Л. Плекаємо молоде покоління разом [Текст] / Л. Томків // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 7 черв. — С. 5. — (Співпраця).  
Колектив обласної бібліотеки для дітей відчинив двері для сільських бібліотекарів 
Тернопільського району. Працівники книгозбірень вивчали досвід колег, обговорювали 
проблеми, ознайомилися з тематичними книжково-ілюстративними виставками.  
 

Хованець, Т. Стежками рідного краю [Текст] / Т. Хованець // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 26 квіт. — С. 3. — (Читаймо).  
У відділі обслуговування дошкільників та учнів 1—4 класів обласної бібліотеки для дітей 
відбулася зустріч із талановитою письменницею нашого краю, видавцем, ілюстратором, 
громадським діячем Іриною Мацко.  

 

Чайківська, Н. Літо кличе до книгозбірні [Текст] / Н. Чайківська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 14 черв. — С. 1. — (Завітайте).  
План заходів Тернопільської обласної бібліотеки для дітей.  

 

Чайківська, Н. Особливий день для читачиків [Текст] / Н. Чайківська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 7 черв. — С. 8.  
Із нагоди Міжнародного дня захисту дітей для юних тернополян та гостей міста обласна 
бібліотека для дітей організувала свято «Хай сонцю і квітам всміхаються діти». 
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Інші бібліотеки області 
Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
Вандзеляк, Г. «Ті, хто бачив тюремні зорі, до віку їх не забуде» [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 24 трав. — С. 8. — (Три виставки 
одночасно).  
Семінар у рамках засідання методичних секцій викладачів української мови та літератури 
і світової літератури профтехосвіти області відбувся на базі бібліотеки-музею 
«Літературне Тернопілля». Присутніх вразили виставки до Дня пам’яті жертв політичних 
репресій.  

 

Вандзеляк, Г. Що поєднувало Івана Франка з Борщівським краєм? 
[Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013.— 24 квіт. — С.12 : фотогр. — 
(Презентація книги).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація книги Петра Довгошиї 
«Увійти у таємниці духу. Іван Франко і Борщівщивський край». 
 

Віконська, І. Книжка — поруч [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 17 трав. — С. 8. — (Щоби читали).  
Близько 30-ти книжкових шпаківень з’явилися у громадських місцях Тернополя. Днями 
в Українському домі «Перемога» бібліотеки зі школами передали їх у торгові центри, 
фойє кінотеатрів, кафе. 
  

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2012 р.]; [січень — лютий 2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // 
Літературний Тернопіль. — 2013. — № 2. — С. 151 — 158 : фотогр. — 
(Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [6 грудня 
у Тернопільській міській бібліотеці № 2 для дітей урочисто відкрито 
бібліотеку-музей «Літературне Тернопілля»]; [1 лютого в бібліотеці-музеї 
«Літературне Тернопілля» запалили свічку пам’яті на знак першої річниці від 
дня смерті поета, громадсько-політичного діяча, лауреата Національної 
премії України ім. Т. Шевченка Степана Сапеляка].  
 

Мазур, Т. Літературна акварель [Текст] / Т. Мазур // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 7 черв. — С. 5. — (Коротко).  
У бібліотеці № 5 для дорослих м. Тернополя відбулося свято, присвячене нашим матерям. 
Провели його у формі акварелі «Бережи нас, наша «Берегине».  
 

Мельник, Я. Гостинність — шлях до популяризації міста [Текст] / 
Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2013. — 29 трав. — С. 8 : фотогр.  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» виступили Олена Олексєєва (художній 
керівник Театру поетичної пісні) та Юрій Цендровський (представник театру Олени 
Каламбурової у Москві й мандруючий бард). Вони виконували пісенні балади, кращі 
взірці співаної поезії.  
 

Пшоняк, І. Віктору Насипаному підготували сюрприз [Текст] / 
І. Пшоняк //Тернопіль вечірній. — 2013. — 30 квіт. — С. 4 : фотогр.  
У рамках фестивалю «Джура-фест» у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» 
відбулася творча зустріч відомого тернопільського гумориста Віктора Насипаного з 
учнями Тернопільської загальноосвітньої школи № 5 із поглибленим вивченням 
іноземних мов.  
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Пшоняк, І. Найкращі читачі дитячих бібліотек [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 24 квіт. — С. 4 : фотогр. 
Про підсумки II етапу конкурсу «Найкращий читач України — 2013» серед учнів 6—
7 класів у Тернополі. Він проходив у приміщенні центральної дитячої бібліотеки.  

 

Пшоняк, І. Остап і Даринка знову завітали до Тернополя [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2013. — 24 квіт. — С. 7 : фотогр. 
Зі Львова до Тернополя завітав дитячий письменник Андрій Бачинський. Він презентував 
свою нову книгу «Канікули Остапа і Даринки» у бібліотеці-музеї «Літературне 
Тернопілля».  
  

Семеняк, В. Ставали героями книжок [Текст] / В. Семеняк // Місто. — 
2013. — 24 квіт. — С. 4. 
У центральній дитячій бібліотеці підвели підсумки Всеукраїнського конкурсу 
«Найкращий читач України» серед учнів 6—7 класів.  
 

Стукало, Н. Екологічний тренінг у четвертій книгозбірні [Текст] / 
Н. Стукало // Тернопіль вечірній. — 2013. — 24 квіт. — С. 7 : фотогр.  
У Тернопільській бібліотеці №4 для дорослих відбувся екологічний тренінг, у якому взяли 
участь студенти I — II курсів кооперативного та технічного коледжів.  

 

Томчишин, Ю. Школярі відкрили таємницю Пінзеля [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2013. — 17 квіт. — С. 3 : фотогр.  
Презентація фільму «Таїна Пінзеля. Від Бучача до Лувру» та альбому скульптур великого 
майстра відбулась у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля».  

 

Хміляр, Л. Лілія Мусіхіна: «Є такі українські легенди, що Голлівуд би 
плакав» [Текст] / Л. Хміляр ; фотогр. П. Балюха // Свобода. — 2013. — 
19 квіт. — С. 8. — (Магія у нашому житті). 
У бібліотеці ТДМУ ім. Я. Горбачевського відбулася зустріч з тернопільським етнографом 
і фольклористом Лілією Мусіхіною, яка презентувала свою нову книжку «Магія українців 
устами очевидця».  

 

Чайківська, Я. А вам слабо прочитати 7850 сторінок за рік? [Текст] // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 29 трав. — С. 9. — (Цікаве).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулося підбиття підсумків читацьких 
справ упродовж року.  
 

Чайківська, Я. Бібліотека–музей зближує філологів [Текст] / 
Я. Чайківська; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 24 квіт. — С. 4 : 
фотогр. — (Мова рідна, слово рідне).  

Комплексне заняття на тему «Нові підходи до вивчення літератури рідного краю» 
в рамках школи професійного вдосконалення відбулося 17 квітня у бібліотеці-музеї 
«Літературне Тернопілля». Філологи змогли особисто поспілкуватися з письменниками, 
побувати на презентації книги.  

 

Чайківська, Я. Шпаківні-читальні для найменших тернополян [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 15 трав. — С. 7: фотогр.  
Про другий етап Всеукраїнської ініціативи «Додай читання» та участь бібліотек міста 
у їхньому наповненні.  

 

Чайківська, Я. Унікальні факти із життя тернополян [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 17 квіт. — С. 7 : фотогр. 
Бібліотека-музей «Літературне Тернопілля» зібрала 15 квітня жителів міста на відкриття 
виставки документів, книг, марок і листів, присвячених вихідцям з нашого краю 
польського походження.  
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Шот, М. Тернопіль вшанував свого першого бургомістра-українця 
[Текст] : прислівник «уперше» нерозривно пов’язаний з діяльністю 
Володимира Лучаківського / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 
30 трав. — С. 19 : фотогр.  
Про виставки, присвячені першому міському бургомістру-українцю Володимиру 
Лучаківському, в ДАТО та бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля».  
 

Шот, М. Книжкові шпаківні додають читання [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2013. — 20 черв. — С. 19 : фотогр.  
Про те, як Тернопіль долучився до всеукраїнської ініціативи «Додай читання». Участь 
бібліотек міста у цій акції.  

 

Інші бібліотеки  
Безкультурна культурна Теребовля [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2013. — 1—15 трав. — С. 10.  
Небайдужа теребовлянка аналізує заклади культури та приватні зони відпочинку, де має 
бути організоване дозвілля молоді. Робить невтішні висновки. Наводить приклади й по 
центральній бібліотеці.  

 

Берегиня для «Берегині» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2013.— 19 — 25 черв. — С. 13 : фотогр. — (Поезія серця).  
Про літературно-мистецьку вітальню «Берегиня», що діє при Козівській центральній 
районній бібліотеці ще з 80-х років. Тут завжди людно, бо «Берегиня» постійно влаштовує 
різноманітні заходи, присвячені ювілеям письменників, презентації книг, читацькі 
конференції, літературні вечори.  
 

Бідзіля, Т. На пошану митця мелодії та слова [Текст] / Т. Бідзіля // Слово 
Просвіти. — 2013.— 27 черв. — 3 лип. — С. 15 : фотогр.  
Про презентацію нового бібліографічного покажчика «Доля судила жити з піснею. Василь 
Подуфалий» у Бережанській центральній бібліотеці. Укладач Віра Палій.  
 

Бойко, Н. Поезіє, додай мені вогню [Текст] / Н. Бойко // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 10 трав. — С. 8. — (Література краю).  
Зустріч із талановитою борщівською поетесою, авторкою 15 збірок, членом літературного 
об’єднання при обласній письменницькій організації Лесею Любарською відбулася у 
Теребовлянській центральній районній бібліотеці.  
 

Будар, Т. Доля судила жити в пісні [Текст] / Т. Будар // Свобода. — 
2013. — 21 черв. — С. 2 : фотогр. — (У пам’ять маестро мелодії і слова).  
У Бережанській центральній бібліотеці відбулася презентація бібліографічного покажчика 
«Доля судила жити з піснею. Василь Подуфалий», укладачем якого є бібліограф Віра Палій.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2012 р.]; [січень — лютий 2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // 
Літературний Тернопіль. — 2013. — № 2. — С. 151 — 158 : фотогр. — 
(Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [3 лютого 
у Козівській районній бібліотеці відбулося чергове засідання літературно-
мистецького клубу «Берегиня»]. 

 

Низький уклін вам, друзі по перу! [Текст] // Свобода. — 2013. — 5 черв. — 
С. 5 : фотогр.  
Про тих, хто допомагає колективу «Свободи» робити часопис оперативним, динамічним 
і цікавим. Серед відзначених є й директор Заліщицької ЦБС Ольга Тракало.  
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Сідоров, А. Захистимо планету для майбутніх поколінь [Текст] / 
А. Сідоров // Свобода. — 2013. — 7 черв. — С. 3. — (Вісті Національного 
парку).  
Директору Заліщицької ЦБС Ользі Тракало висловлено подяку за всебічне сприяння 
і допомогу в проведенні свята — Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища.  
 

Яновська, Н. Які вони — гармонія протилежності і спектральність слів?.. 
[Текст] / Н. Яновська // Свобода. — 2013. — 31 трав. — С. 8 : фотогр.  
Про презентацію першої книжки редактора Заліщицької районної газети «Колос» Оксани 
Дяків під назвою «Гармонія протилежності» в центральній бібліотеці. Авторка подарувала 
свої збірки «Гармонія протилежності» та «Спектральність слів» усім бібліотекам області 
та району.  

 

Музейна справа 
Cинявська, В. 18 травня — Міжнародний день музеїв [Текст] / 

В. Синявська // Вільне життя плюс. — 2013. — 17 трав. — С. 5. — (Цифри 
й факти). 
Статистичні дані про розвиток музеїв на Тернопільщині.  
 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 
Балик, В. Урочистою академією вшанували 100-річчя краєзнавчого 

музею [Текст] / В. Балик // Номер один. — 2013. — 22 трав. — С. 3.  
У Тернопільській обласній філармонії проходила урочиста академія «Сторінкам історії 
поклін», присвячена 100-річчю Тернопільського обласного краєзнавчого музею. З нагоди 
ювілею також відбулась виставка портретів із фондів музею «Погляд минувшини» та 
концерт майстрів мистецтв і художніх колективів області.  
 

Буряк, І. Новосілля для… Пінзеля [Текст] // Свобода. — 2013. — 22 трав. — 
С. 3 : фотогр. — (Новини культури).  
Про урочисте відкриття зали Іоанна Георга Пінзеля в обласному краєзнавчому музеї.  
 

Вандзеляк, Г. Тернопільському краєзнавчому музею 100 років [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 12 квіт. — С. 1. — (Ювілеї).  
Про відкриття виставки пейзажу художників Тернопілля, так і знаних майстрів пензля 
з усієї України та святкові заходи, які триватимуть протягом усього 2013 року.  
 

Відзначили наші музеї [Текст] // 20 хвилин. — 2013. — 12—13 черв. — 
С. 1.  
Тернопільський обласний краєзнавчий музей і Тернопільський обласний художній музей 
стали переможцями Всеукраїнської акції «Музейна подія року — 2012».  

 

Гаврилюк, О. Музей у Тернополі: історія заснування та розвитку [Текст] / 
О. Гаврилюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 17 квіт. — С. 6 : фотогр. — 
(Ювілеї).  
З історії обласного краєзнавчого музею.  
 

Густенко, О. У краєзнавчому музеї скульптури Пінзеля виставили 
у «червоному кутку» [Текст] / О. Густенко // Номер один. — 2013. — 
22 трав. — С. 4 : фотогр.  
У рамках святкування 100-річчя обласного краєзнавчого музею 20 травня відбулося 
урочисте відкриття реконструйованої зали, де відтепер будуть експонуватись 8 робіт 
Пінзеля.  
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Данилевич, А. Твори Пінзеля і далі належатимуть краєзнавчому музею 
[Текст] / А. Данилевич // Свобода. — 2013. — 24 квіт. — С. 3.  
У Тернополі стартує соціальний проект «Пінзель: мистецька спадщина нащадкам», метою 
якого є збір коштів на реставрацію виставкової зали творів І.-Г. Пінзеля в обласному 
краєзнавчому музеї.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2012 р.]; [січень — лютий 2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // 
Літературний Тернопіль. — 2013. — № 2. — С. 151 — 158 : фотогр. — 
(Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [29 листопада 
обласний краєзнавчий музей, обласні організації Національних спілок 
краєзнавців та письменників України провели науково-краєзнавчу 
конференцію «Уродженці Тернопільщини — еліта національної культури»]; 
[22 січня, за традицією в День Соборності України, у залі обласного 
краєзнавчого музею вшанували нових лауреатів Всеукраїнської премії 
ім. Братів Богдана та Левка Лепких]; [31 січня відбулася репрезентація 
третього тому «Журавлиної книги» Богдана Мельничука, Віктора Уніата та 
Богдана Хаварівського].  
 

Збережемо мистецтво задля наступних поколінь! [Текст] // RIA плюс. — 
2013. — 17 квіт. — С. 17 : фотогр.  
Про проведення соціальної акції «Пінзель: мистецька спадщина нащадкам» та 
благодійного аукціону, метою якого є збір коштів на реставрацію виставкової зали творів 
І.-Г. Пінзеля в обласному краєзнавчому музеї.  
 

Золотнюк, А. Пінзель буде у музеї [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 24 трав. — С. 8 : фотогр. — (Експозиції).  
Роботи видатного скульптора Іоанна Георга Пінзеля можна оглянути в Тернопільському 
обласному краєзнавчому музеї. До 100-річчя закладу тут відкрили залу, присвячену цьому 
майстру.  
 

Золотнюк, А. Покажуть колекції одягу, рушників, скульптури Пінзеля 
[Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 12 квіт. — С. 3. — 
(Ювілеї).  
Прес-конференція присвячена відзначенню 100-річного ювілею Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею. 

 

Костюк, С. Вартові часу [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 
2013. — 12 черв. — С. 2. — (Коротко).  
Експозицію відділу нової та новітньої історії до 100-річчя Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею збагатили вітриною-розділом годинників.  
 

Костюк, С. Дарунок оновлення [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 12 квіт. — С. 6. — (Вістки з краєзнавчого).  
Про виставку фондових портретів Тернопільського обласного краєзнавчого музею, 
приурочену його 100-річчю.  
 

Костюк, С. Ідеологу державності [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 12 квіт. — С. 6. — (Вістки з краєзнавчого).  
Про виставку документальних світлин, рідкісних видань та фахових публікацій на 
пошанування 140-річчя від дня народження ідеолога державної самостійності України 
Миколи Міхновcького у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.  



 13 

Костюк, С. Мелодії від Мельничука [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 5. — (Вістки з краєзнавчого).  
Відомий літератор Богдан Мельничук подарував Тернопільському обласному 
краєзнавчому музею кілька десятків різноманітних грамплатівок, що зберігають шлягери 
відомих авторів і виконавців.  
 

Костюк, С. Нові видання [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 
2013. — 19 квіт. — С. 5. — (Вістки з краєзнавчого).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї проведено презентації нових видань 
Василя Красновського: «Пробудження. 1990—1992», «Світанок слави і тавро 
бездержавності» та інших.  
 

Костюк, С. Ювілейне спецпогашення [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 5. — (Вістки з краєзнавчого). 
У день 100-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею (13 квітня) відбулося 
клубне спецпогашення тематичного ювілейного конверта, іншої друкованої 
кореспонденції.  
 

Кравченко, Я. Геній Іоана Геогія Пінзеля, або Пластика українського 
барокко [Текст] / О. Кравченко // День. — 2013. — 5—6 квіт. — С. 23 : 
фотогр.  
Кандидат мистецтвознавства про враження від щедро ілюстрованого мистецького альбому 
«Таїна Пінзеля», текстова частина якого належить мистецтвознавцю, завідувачці відділу 
Тернопільського обласного краєзнавчого музею Вірі Стецько.  
 

Красновська, О. Зустрічайте — Пінзель! [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2013. — 30 трав.—6 черв. — Тернопільські новини. — С. 14.  
До 100-річчя обласного краєзнавчого музею тут обладнали та урочисто відкрили 
експозиційну залу для робіт відомого скульптора Пінзеля.  
 

Левицька, Л. До ювілею музею відкриють залу [Текст] / Л. Левицька // 
Голос України. — 2013. — 13 квіт. — С. 13.  
У Тернопрільському обласному краєзнавчому музеї, який цього року відзначає столітній 
ювілей, до травня планують відкрити зал Іоанна Георга Пінзеля. Наразі художники 
Андрій Чернець та Степан Мамчур працюють над його оформленням у стилі 
XVII століття.  
 

Левицька, Л. Роботи Пінзеля зібрали в одній залі [Текст] / Л. Левицька // 
Голос України. — 2013. — 22 трав. — С. 7 : фотогр.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито залу Іоанна Георга Пінзеля. 
Твори видатного майстра скульптури VIII століття, що повернулися з виставки у Луврі, 
відтепер експонуватимуться в окремому приміщенні..  
 

Мичко, С. Дім збереження секретів [Текст] : Тернопільському 
краєзнавчому музею виповнюється сто років / С. Мичко // Україна молода. — 
2013. — 9 квіт. — С. 9 : фотогр. — (Є привід).  
З історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею, основні фонди зберігання, 
унікальні експонати, раритети та заходи, приурочені до його сторічного ювілею.  
 

Мичко, С. Пінзеля більше не ховатимуть [Текст] : у Тернопільському 
краєзнавчому музеї відкрився зал «українського Мікеланджело» [І.-Г. 
Пінзеля] / C. Мичко // Україна молода. — 2013. — 23 трав. — С. 8. — (Варто 
побачити).  
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Пінзель у Луврі став для України «Подією року». Музейною [Текст] : 
у Національному художньому музеї України відбулася церемонія 
нагородження переможців VIII Всеукраїнської рейтингової акції «Музейна 
подія року — 2012» // Номер один. — 2013. — 12 черв. — С. 2.  
Цьогоріч переможцями стали два тернопільські заклади — обласний краєзнавчий та 
обласний художній музеї за організацію та експозицію виставки «Іоанн Георг Пінзель. 
Барокова скульптура України XVIII ст.» у Луврі (Париж, Франція).  
 

«Подарунок» до … 100-річчя! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2013. — 24 — 30 квіт. — С. 4.  
Про крадіжку амфори в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Наразі 
керівництво не коментує факту викрадення.  
 

Попович, Ж. Із краєзнавчого музею Тернополя викрали унікальну 
керамічну посудину культури кулястих амфор [Текст] / Ж. Попович // Номер 
один. — 2013. — 17 квіт. — С. 3.  
Про факти крадіжок із музеїв Тернополя та таємниче зникнення керамічного виробу 
з експозиції обласного краєзнавчого музею.  
 

Правдива, Д. Вітали «батька-музейника» [Текст] / Д. Правдива // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 31 трав. — С. 6 — (Ювілеї).  
Огляд заходів з нагоди 100-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею та 
подарунки ювілярам. 
 

Романенко, Л. Краєзнавчий музей та музучилище відсвяткували ювілеї 
[Текст] / Л. Романенко // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 22 — 
28 трав. — С. 9.  
 

Романенко, Л. Краєзнавчому музею — 100! [Текст] / Л. Романенко // 
Нова Тернопільська газета. — 2013. — 10—14 квіт. — С. 9 : фотогр.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка живопису з фондів 
музею «Красо моя, Тернопілля», на якій представлені роботи як художників-вихідців 
з нашої області, так і знаних майстрів пензля з усієї України.  
 

У краєзнавчому музеї — зала Пінзеля! [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 22 — 28 трав. — С. 3 : фотогр.  
У щойно відремонтованій експозиційній залі виставили вісім робіт (шість скульптур та 
два рельєфи) Іоанна Георга Пінзеля. Тепер виставкова зала на другому поверсі має 
сучасний ремонт та освітлення.  
 

У Тернопільській обласній раді відзначили 140-річчя від дня 
народження гетьмана Української Держави Павла Скоропадського [Текст] // 
Свобода. — 2013. — 5 черв. — С. 2.  
Про хід науковової академії, участь у її роботі працівників обласного краєзнавчого музею 
та обласної бібліотеки для молоді.  
 

Чайківська, Я. Краєзнавчому музею виповнюється 100 років [Текст] / 
Я. Чайківська; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 10 квіт. — С. 2 : 
фотогр.  
Про відкриття виставки живопису з фондів музею «Красо моя, Тернопілля» та унікальні 
експонати й колекції музею.  
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Чайківська, Я. Роботи Івана Пінзеля тепер доступні для огляду всіх 
бажаючих [Текст] / Я. Чайківська; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль 
вечірній. — 2013. — 22 трав. — С. 6 : фотогр. — (Фестивалі).  
З нагоди 100-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею громадськості міста 
було презентовано оновлену виставкову залу під постійну експозицію робіт Іоанна Георга 
Пінзеля.  
 

Чайківська, Я. Унікальні подарунки від міста до сторіччя краєзнавчого 
музею [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 29 трав. — 
С. 9 : фотогр. — (Цікаве). 

 

Шот, М. Шедеври Пінзеля повернулися в Тернопіль [Текст] : 
в обласному краєзнавчому музеї для них приготували нову залу / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2013. — 25 квіт. — С. 5 : фотогр.  

 

Шулявка, Н. Невідомий фонд краєзнавчого музею [Текст] / Н. Шулявка // 
20 хвилин. — 2013. — 3 — 4 квіт. — С. 6 : фотогр.  
Старший науковий співробітник Тернопільського обласного краєзнавчого музею про 
основні та науково-допоміжні музейні фонди, поповнення експозицій у сучасних умовах.  

 

Тернопільський обласний художній музей 
Золотнюк, А. Три сотні робіт юних [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 24 трав. — С. 2 : фотогр. — (Експозиції). 
Малюнки, гравюри, розпис на склі, аплікації, вироби з паперу — ці та інші роботи 
представлені на виставці «Творчість юних» в обласному художньому музеї. 
 

Чайківська, Я. Писанки, ікони та мотанки — у художньому музеї [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 17 квіт. — С. 9 : фотогр. 
Про великодню виставку, експонати, майстрів та майстер-клас для тернопільських 
школярів.  
 

Борщівський обласний краєзнавчий музей 
Мадзій, І Книга про борщівську сорочку [Текст] / І. Мадзій; фотогр. 

О. Левицького // Вільне життя плюс. — 2013. — 1 трав. — С. 9 : фотогр. — 
(Репрезентації).  
У Борщівському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книги Людмили та 
Олексія Покусінських «Борщівська народна сорочка».  
 

Сохацький, М. Борщівські сорочки відомі і в столиці [Текст] / 
М. Сохацький // Свобода. — 2013. — 17 квіт. — С. 4 : фотогр. — (Щойно 
з друку).  
Нещодавно у столиці побачила світ книга «Борщівська народна сорочка. Матеріали. Крій. 
Техніка шитва. Колекція Борщівського краєзнавчого музею». Авторами цього 
дослідження є Людмила та Олексій Покусінські.  
 

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

Черемшинський, О. До ювілею письменника [Текст] / О. Черем-
шинський, Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2013. — 19 квіт. — 
С. 1. — (Події. Дати. Імена).  
Про те, як у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка 
відзначають 95-річний ювілей від дня народження Олеся Гончара.  
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Черемшинський, О. Західна Україна сумувала за ним [Текст] : на 100-
річчя від дня смерті Михайла Коцюбинського / О. Черемшинський // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 26 квіт. — С. 5 : фотогр. — (Слова, що йшли від 
серця).  
Про телеграми дружині Вірі Устимівні Коцюбинській по причині смерті Михайла 
Коцюбинського від родини Гнатюків.  
 

Черемшинський, О. Унікальні експонати [Текст] / О. Черемшинський // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 15 трав. — С. 6. — (Нетлінне).  
Про унікальні експонати, подаровані краєзнавцем з Івано-Франківська, для 
Велеснівського етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка. 
 

Інші музеї 
Вандзеляк, Г. Художньо-меморіальний музей Леопольда Левицького — 

окраса села [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 24 трав. — С. 8 : 
фотогр. — (Дотик до мистецтва). 
Про життєвий і творчий шлях художника та експонати, зібрані в музеї митця в селі 
Бурдяківці Борщівського району.  
 

Лінчевська, С. Перший в Україні музей Богдана Лепкого у Крогульці 
[Текст] / С. Лінчевська // Вільне життя плюс. — 2013. — 12 черв. — С. 6 : 
фотогр. — (Відвідайте).  
З історії створення музею Богдана Лепкого у Крогульці Гусятинського району.  

 

Новосядлий, Б. І постане музей сакральної культури [Текст] / 
Б. Новосядлий // Свобода. — 2013. — 24 трав. — С. 5. — (Ініціатива).  
Ідею створення храму-музею запропонували представники творчої та наукової 
інтелігенції. Місцем проведення стане село Острівець Теребовлянського району.  
 

Синюкович, С. Відкрили музей [Текст] / С. Синюкович // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 21 черв. — С. 5 : фотогр. — (Пам’ять).  
У Великоіловицькому навчально-виховному комплексі відкрили літературно-
меморіальний музей одного із засновників та багаторічного очільника обласної організації 
Національної спілки письменників України, громадсько-політичного діяча Георгія 
Петрук-Попика. 
 

Шот, М. На гостини в «Лемківське село» [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2013. — 17 квіт. — С. 32 : фотогр. 
На розгляд Всеукраїнського конкурсу проектів і програм розвитку місцевого 
самоврядування Тернопільщина подала два проекти. Зокрема, в урочищи Бичова поблизу 
Монастириська незабаром з’явиться туристично-музейний комплекс «Лемківське село».  

 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний 

театр ім. Т. Г. Шевченка 
 

Грушковик, О. Ілюзії життя, або Такої вистави у Тернополі ще не було 
[Текст] // Наш День. — 2013. — 19 черв. — С. 1, 2.  
Про черговий творчий доробок колективу — прем’єру вистави «За крок до тебе» Миколи 
Коляди. Обурення автора з приводу ярмарку-розпродажу промислових товарів 
у приміщенні Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка.  
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Густенко, О. У драмтеатрі крокували за щастям [Текст] / О. Густенко // 
Номер один. — 2013. — 26 черв. — С. 3.  
Напередодні закриття театрального сезону на сцені нова прем’єра — «За крок до тебе», 
поставлена відомим режисером, народним артистом України Олегом Мосійчуком.  
 

Кармелюк, М. Фігаро у джинсах танцює самбу [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2013. — 3 — 4 квіт. — С. 3 : фотогр.  
Сучасну версію комедії «Шалений день, або Одруження Фігаро» представили в Терно-
пільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка. Творчий експеримент режисера В’ячеслава Жили, судячи з тривалих 
оплесків глядачів, сподобався.  

 

Леончук, Т. Як вижити Тернопільському драмтеатру? [Текст] / 
Т. Леончук // Вільне життя плюс. — 2013. — 26 черв. — С. 2 : фотогр. — 
(Порушуємо проблему).  
Авторка статті спробувала розібратися довкола подій, що відбувалися в Тернопільському 
академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. Вона 
намагалася зрозуміти, чому храм культури перетворився на примітивний базарчик, на 
якому продавали ліки, спідню білизну, взуття та інші вироби легкої промисловості.  

 

Луків, Н. «Віяло леді Віндермір» [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 
2013. — 31 трав. — С. 8. — (Театральна афіша).  
Приміщення академічного обласного українського драматичного театру ім. Тараса 
Шевченка знову зібрало повну залу глядачів, бо в гості до тернополян завітав 
Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької зі 
Львова. 

 

Папуша, І. У світі ілюзій [Текст] / І. Папуша // Вільне життя плюс. — 
2013. — 21 черв. — С. 6 : фотогр. — (Анонс).  
Закриття театрального сезону. Нова прем’єра вистави «За крок до тебе» Миколи Коляди, 
Режисер-постановник Олег Мосійчук.  
 

Попович, Ж. Завдяки шкарпеткам влада згадала про обласний драмтеатр 
[Текст] // Номер один. — 2013. — 19 черв. — С. 3 : фотогр.  
Про неоднозначне ставлення до організованої виставки-продажу у вестибюлі театру.  
 

Садовська, Г. Добрий дух театру [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 14 черв. — С. 5 : фотогр. — (Авторські силуети).  
Про актора театру Михайла Безпалька, який за 55 років свого сценічного життя зіграв 
понад дві сотні ролей.  

 

Собуцька, В. Еліксир молодості й дарунок долі — театр! [Текст] / 
В. Собуцька // Свобода. — 2013. — 7 черв. — С. 8 : фотогр. — (З роси і води).  
Про Михайла Антоновича Безпалька — актора Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, людини, яка стоїть в одному ряду 
з тими, хто творив його добре ім’я.  
 

Собуцька, В. Пасуться його коні під курганом і не знаходять вершників 
своїх… [Текст] / В. Собуцька // Свобода. — 2013. — 19 квіт. — С. 8 : 
фотогр. — (Пам’ять).  
Роковини пам’яті Казимира Сікорського — скульптора, живописця, графіка, сценографа, 
актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру.  
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Театр — не місце для торгівлі [Текст] // Свобода. — 2013. — 14 черв. — 
С. 1. — (Тільки факти).  
Заступник голови Тернопільської ОДА П. Гоч вважає неприпустимим використання 
приміщення Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка для проведення торговельних заходів.  
 

Чайківська, Я. Театральний сезон закриють прем’єрою! [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 19 черв. — С. 6 : фотогр.  
Цьогоріч на завершення театрального сезону головний режисер драмтеатру Олег 
Мосійчук підготував прем’єру вистави «За крок до тебе».  
 

Чайківська, Я. Шалена прем’єра, подарована у Міжнародний день театру 
[Текст] / Я. Чайківська; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 
3 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Арт).  
Огляд вистави «Шалений день, або Одруження Фігаро» та креативні інновації 
у міксуванні танцювальних і пісенних співів, оформленні декорацій.  

 

Чубата, Д. «Такі люди з’являються вкрай рідко» [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 17 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Незабутні).  
До річниці пам’яті талановитого художника, скульптора, сценографа, заслуженого діяча 
мистецтв України, лауреата обласної мистецької премії ім. М. Бойчука Казимира 

Сікорського.  
 

Шот, М. Фігаро одружуватиметься [Текст] : на сцені обласного 
академічного драмтеатру ім. Т. Шевченка поставили п’єсу П’єра-Огюстена 
Бомарше / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 18 квіт. — С. 24 : фотогр.  

 

Тернопільский академічний обласний театр актора і ляльки 
Волянюк, Н. Лялькарі побували на фестивалях [Текст] / Н. Волянюк // 

Вільне життя плюс. — 2013. — 31 трав. — С. 3. — (Мистецькі вітражі).  
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки відвідав європейські 
фестивалі «Маскарада — 2013» (Жешув, Польща), «Золота іскра — 2013» (Кращєваці, 
Сербія) та повернувся із призом «Золота іскра» й дипломом лауреатів фестивалю.  

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2012 р.]; [січень — лютий 2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // 
Літературний Тернопіль. — 2013. — № 2. — С. 151 — 158 : фотогр. — 
(Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [4 — 8 грудня 
в Тернопільському академічному обласному українському драматичному 
театрі ім. Т. Г. Шевченка тривав ювілейний десятий фестиваль 
«Тернопільські театральні вечори. Дебют»]; [19 грудня відразу два ювілеї — 
«золотий» на сцені та 75-й день народження відзначила заслужена артистка 
України Марія Гонта]; [26 січня відбулася прем’єра вистави «Пошились 
у дурні» за однойменною п’єсою Марка Кропивницького].  

 

Мельник, Я. Вистава для жінки, що пахне кавою [Текст] / Я. Мельник // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 3 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Арт).  
Представники літературно-мистецької студії «Лямпа» (м. Копичинці) презентували свою 
міні-виставу «Жінка із запахом кави».  
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Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Бобул, І. Іво Бобул: «Гордий з того, що чотири роки був 
тернополянином. Саме Тернопіль визначив мою майбутню долю» [Текст] : 
17 червня народному артистові України Іво Бобулу виповнилося 60 років! : 
[інтерв’ю з українським естрадним співаком, педагогом Іво Бобулом] / 
М. Маслій // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 19 — 25 черв. — С. 5 : 
фотогр.  
Згадується Тернопільська обласна філармонія, в якій співак працював чотири роки.  
 

Гаврилюк, І. Ігор Гаврилюк: «Уже недовго залишилося холостякувати» 
[Текст] : [інтерв’ю з відомим тернопільським виконавцем, артистом обласної 
філармонії Ігорем Гаврилюком] / спілкувалася Л. Гадомська // Тернопіль 
вечірній. — 2013. — 29 трав. — С. 6 : фотогр. — (Особистості).  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2012 р.]; [січень — лютий 2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // 
Літературний Тернопіль. — 2013. — № 2. — С. 151 — 158 : фотогр. — 
(Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [22 листопада 
відразу чотири Соломії були головними дійовими особами на сцені обласної 
філармонії. Тут відбувалася прем’єра музичної вистави за мотивами п’єси 
Богдана Мельничука та Івана Ляховського «Соломія Крушельницька»]; 
[протягом листопада 2012 — лютого 2013 років відбулися: концерти 
вокального чоловічого квартету «Акорд», «О оперето!» за участю 
симфонічного оркестру під орудою заслуженого діяча мистецтв України 
Мирослава Кріля і провідних виконавців, симфонічного оркестру Івано- 
Франківської філармонії]. 
 

Кріль, М. Мирослав Кріль: «Українська музика — музика космічного 
значення» [Текст] : інтерв’ю з диригентом симфонічного оркестру обласної 
філармонії Мирославом Крілем / [розмовляла] Я. Чайківська ; фотогр. авт. // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 12 черв. — С. 8 : фотогр. — (Art).  
 

Собчук, В. Дізнатися більше про Соломію Текст] / В. Собчук // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 17 трав. — С. 5. — (Зустріч із прекрасним).  
Про музично-драматичне дійство «Соломія Крушельницька» за однойменною п’єсою 
Богдана Мельничука та Івана Ляховського, яке відбулося в обласній філармонії.  
 

Чубата, Д. Звітували «Солов’ ї Галичини» [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 21 черв. — С. 8. — (Вечори у філармонії).  
Справжнє свято подарувало тернополянам вокальне тріо обласної філармонії «Солов’ ї 
Галичини».  
 

Чубата, Д. Фагот, оркестр і фортепіано [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 24 трав. — С. 8. — (Вечори у філармонії).  
Оркестр Тернопільської обласної філармонії подарував тернополянам вишукану музику. 
Слухачі мали нагоду познайомитися з бельгійськими солістами Фламандської опери 
фаготисткою Емілією Зінько та піаністом Філіпом Раскіним.  
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Інші концерти 
Бурма, В. За честь, за славу, за народ! [Текст] / В. Бурма // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 26 квіт. — С. 3 : фотогр. — (Фоторепортаж).  
Про творчий звіт-концерт учнів та викладачів Тернопільського центру професійно-
технічної освіти № 1.  

 

Вандзеляк, Г. До Дня матері та Міжнародного дня сім’ ї [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 8 трав. — С. 2.  
14 травня у Тернополі відбудеться творчий звіт-концерт майстрів мистецтв та 
аматорських художніх колективів Теребовлянського району, присвячений Дню матері 
й Міжнародному дню сім’ ї.  

 

Тернопільський обласний комунальний методичний центр 
народної творчості 

Кузишин, І. «Мистецький передзвін ремесел Тернопілля» [Текст] / 
І. Кузишин //Свобода. — 2013. — 24 трав. — С. 3 : фотогр. — (Дивосвіт 
прекрасного).  
Тернопільський обласний методичний центр народної творчості провів дводенну творчу 
лабораторію «Мистецький передзвін ремесел Тернопілля».  
 

Працівники Тернопільського обласного центру народної творчості 
вітають директора Володимира Ігоровича Сушка з днем народження [Текст] // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 15 трав. — С. 1 : фотогр.  
 

Пшоняк. І. «Мистецький передзвін ремесел Тернопілля» [Текст] / 
І. Пшоняк ; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 29 трав. — С. 9 : 
фотогр.  
Обласний методичний центр народної творчості в обласному краєзнавчому музеї провів 
дводенну творчу лабораторію «Мистецький передзвін ремесел Тернопілля».  
 

Синенька, Б. «В нашім селі на горбочку стоїть церква на видочку…» 
[Текст] / Б. Синенька // Свобода. — 2013. — 1 трав. — С. 12 : фотогр. — 
(Звичаї та обряди).  
Провідний методист обласного центру народної творчості про те, як на Великдень 
у культурно-освітніх закладах області відбуваються заходи на прославу Ісуса Христа.  

 

Клубні заклади 
Український дім «Перемога» 

Золотнюк, А. Виховують духовно та естетично [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 31 трав. — С. 8 : фотогр. — (Барви талантів).  
На святі випускників Тернопільського міського центру творчості дітей та юнацтва його 
вихованці співали, танцювали, представляли рукоділля, творчі роботи. Дійство відбулося 
в Українському домі «Перемога» 

 

Золотнюк, А. Чорно-білі сни Василя Бурми [Текст] / А. Золотнюк; 
фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2013. — 17 трав. — С. 8 : фотогр. — 
(Вернісажі).  
В Українському домі «Перемога» презентував свою виставку «Туга за чорним і білим» 
фотожурналіст Василь Бурма. Вона присвячена півстоліттю діяльності та відданості 
професії. 
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Луків, Н. На струнах душі і хорошого настрою [Текст] / Н. Луків // 
Свобода. — 2013. — 17 трав. — С. 8. — (Мистецька палітра).  
Про вечір мистецтв «По всіх струнах душі» в Українському домі «Перемога».  
 

Мельник, Я. Незабутня Квітка — душа і серце України [Текст] / 
Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2013. — 10 квіт. — С. 6 : фотогр. — 
(АRТ).  
У глядацькій залі Українського дому «Перемога» відбувся допрем’єрний показ 
документального фільму «Квітка. Голос у єдиному екземплярі», присвячений відомій 
американській співачці українського походження — Квітці Цісик.  
 

Чайківська, Я. Василь Бурма: «Фотографія — це моє хобі і робота» 
Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 15 трав. — С. 7 : 
фотогр. — (ART).  
З нагоди своєї п’ятдесятирічної творчої діяльності фотокореспондент Василь Бурма 
відкрив в Українському домі «Перемога» ювілейну виставку. До її експозиції увійшло 
десятки чорно-білих світлин різних технік.  
 

Чайківська, Я. Віват працівникам культури [Текст] / Я. Чайківська // 
Вільне життя плюс. — 2013.— 29 трав. — С. 8 : фотогр. — (ART).  
День працівників культури та майстрів народного мистецтва міська рада відзначила 
в Українському домі «Перемога». Подяки мера, грошові винагороди, подарунки отримали 
більшість працівників культури міста в день професійного свята.  
 

Чубата, Д. На хресній дорозі — «біле і чорне слово» [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2013. —10 трав. — С. 8. — (Творчий вечір).  
В Українському домі «Перемога» відбувся творчий вечір, присвячений 65-річчю Олега 
Германа — заслуженого діяча мистецтв України, члена Національної спілки письменників 
України, професора Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.  

 

Інші клубні заклади 
Брунда, І. Відбувся весняний вернісаж [Текст] / І. Брунда // Свобода. — 

2013. — 12 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Виставка).  
У Чортківському районному будинку культури відбувся фотовернісаж. Організатор свята — 
заслужений художник Міжнародної федерації фотомистецтва Орест Лижечко.  
 

Дискурський, В. Об’єднав танок [Текст] / В. Дискурський // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 10 трав. — С. 8. — (Гостини).  
У Монастириському районному палаці культури відбувся спільний виступ дитячих 
танцювальних колективів «Весна» (Монастириська) і «Магунеліс» із Каунаса (Литва).  

 

Керея, М. І голос Соломії, і дует батька та сина… [Текст] / М. Керея // 
Свобода. — 2013. — 12 квіт. — С. 8. — (Самобутні таланти). 
У Білозірському сільському будинку культури Лановецького району відбувся творчий звіт 
аматорських художніх колективів сіл Москалівка, Плиска, Білозірка, Шушківці.  
 

Процик, Н. У Козлові — «Розважальні посиденьки» [Текст] / Н. Процик // 
Свобода. — 2013. — 17 трав. — С. 2. — (Відлуння свята).  
Директор Козлівського будинку культури про проведення Дня матері та концертну 
програму під девізом «Розважальні посиденьки».  
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Кіно 
«Вечори французького кіно» [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2013. — 

3 квіт. — С. 7 : фотогр. — (Культура дозвілля).  
Упродовж двох тижнів (5—19 квітня) тернополяни мали можливість насолоджуватися 
переглядом нових французьких кінострічок у «Палаці кіно».  
 

Навчальні заклади 
Цебрій, Є Зашморг на культурі [Текст] : ініціатива уряду з переведення 

шкіл естетичного виховання на сомоокупність схвилювала всіх, хто 
навчається і працює у творчих закладах освіти. Ці школи можуть закрити. 
Відтак не буде молодих музикантів, художників, архітекторів / Є. Цебрій // 
RIA плюс. — 2013. — 22 трав. — С. 7 : фотогр.  
Обговорення цієї ініціативи керівниками тернопільських мистецьких навчальних закладів.  
 

Тернопільське обласне державне музичне училище 
ім. Соломії Крушельницької 

Волинець, Н. Музичний світ України формують учні Людмили Романюк 
[Текст] / Н. Волинець // Вільне життя плюс. — 2013. — 24 трав. — С. 1 : 
фотогр. — (Добрі справи).  
Про Людмилу Мусіївну Романюк — викладача Тернопільського обласного державного 
музичного училища ім. С. Крушельницької, яка за сорок два роки педагогічно-музичної 
праці підготувала 80 піаністів, зажила слави висококласного спеціаліста.  
 

Касіян, В. Плекаючи таланти, збагачуючи душі [Текст] / В. Касіян // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 17 трав. — С. 3. — (Тернопільському 
музичному училищу ім. Соломії Крушельницької — 55 років).  
З історії Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушель-
ницької, творчі досягнення колективу та тих, хто щоденною працею примножує культурне 
й духовне надбання України.  
 

Касіян, В. Щоразу — нова програма [Текст] / В. Касіян // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 31 трав. — С. 8. — (На музичній хвилі). 
Творчим звітом студентського симфонічного оркестру Тернопільського обласного 
державного музичного училища ім. С. Крушельницької став концерт на філармонійній 
сцені. Відбувся він у рамках святкування 55-річчя навчального закладу та 50-річчя з часу 
присвоєння училищу мені славетної землячки.  
 

Кушнірук, М. Мирослав Кушнірук: «Музика — то вічний стан душі…» 
[Текст] : [інтерв’ю з викладачем-методистом відділу духових та ударних 
інструментів у класі валторни в Тернопільському обласному державному 
музичному училищі ім. С. Крушельницької Мирославом Кушніриком] / 
розмовляла Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 14 черв. — С. 8 : фотогр.  

 

«Музика вічна і без неї життя неможливе…» [Текст] // Свобода. — 
2013. — 22 трав. — С. 3 : фотогр. — (На ювілейній ноті).  
Колектив Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької урочисто відзначив 55-річчя з дня заснування та 50-річчя з дня 
присвоєння йому імені Соломії Крушельницької.  
 

Рудзінський, М. Щаслива зірка й літа у п’ятірках [Текст] : [інтерв’ю 
з директором Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької Михайлом Рудзінським] / розмовляла В. Собуцька // 
Свобода. — 2013. — 24 трав. — С. 7 : фотогр. — (Хай буде музика).  
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У гідропарку дзвенів оркестр…[Текст] // Свобода. — 2013. — 17 трав. — 
С. 8 : фотогр. — (Відлуння свята).  
Цьогорічний День Матері у Тернопільському гідропарку «Топільче» відзначили 
з музикою. Захід допомогли організувати викладачі та студенти Тернопільського 
обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької.  

 

Формазюк, В. Змагалися найталановитіші [Текст] / В. Формазюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 12 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Захоплення).  
Відбувся обласний огляд-конкурс «Творчість юних». 365 найкращих, найталановитіших 
дітей з усієї Тернопільщини взяли в ньому участь. Організатори — управління культури 
облдержадміністрації та Тернопільське обласне державне музичне училище 
ім. С. Крушельницької.  

 

Теребовлянське вище училище культури 
Гребеньовська, Б. «Острів семи скарбів»[Текст] / Б. Гребеньовська // 

Вільне життя плюс. — 2013. — 31 трав. — С. 6 : фотогр. — (Знай наших).  
Народний аматорський ансамбль танцю «Любисток» Теребовлянського вищого училища 
культури взяв участь у VII Міжнародному фестивалі національних культур «Острів семи 
скарбів» (м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.).  
 

Інші навчальні заклади 
Тернопільська обласна комунальна експериментальна 

комплексна школа мистецтв  
 

Олійник, С. Розмаїття творчих талантів [Текст] / С. Олійник // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 24 трав. — С. 3. — (Школа мистецтв).  
Святковий концерт до Дня Матері вихованців Тернопільської обласної школи мистецтв 
в обласній філармонії.  
 

Тернопільська обласна профспілкова школа мистецтв  
Бучко, О. Запрошують на навчання у школу мистецтв [Текст] / 

О. Бучко // 20 хвилин. — 2013. — 24 квіт. — С. 2 : фотогр. 
З історії Тернопільської обласної профспілкової школи мистецтв та набір учнів на 
2013/2014 навчальний рік.  
 

Дунець, С. Святослав Дунець: «У Тернополі ще відчувається спрага 
симфонічної музики» [Текст] : [інтерв’ю з керівником симфонічного 
оркестру Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької Святославом Дунцем] / записав Т. Савчук ; фотогр. 
Т. Іванківа // Місто. — 2013. — 29 трав. —— С. 10 : фотогр.  
Святковий концерт до Дня Матері вихованців Тернопільської обласної школи мистецтв 
ім. І. Герети в обласній філармонії.  
 

Тернопільська музична школа № 1 
Вітер, В. Послухати музику серця [Текст] / В. Вітер // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 5. — (Анонс).  
Колектив Тернопілської музичної школи № 1 підготував черговий сюрприз поціновувачам 
прекрасного, запросивши в Український дім «Перемога» на авторський концерт молодої 
викладачки школи, композитора Катерини Попеляр (Корольчук).  
 

Савчук, Г. Музшкола носитиме ім’я Барвінського [Текст] / Г. Савчук // 
Свобода. — 2013. — 14 черв. — С. 1. — (Приємно повідомити).  
Присутні на громадському обговоренні одноголосно підтримали ідею про присвоєння 
Тернопільській музичній школі № 1 імені Василя Барвінського. 
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Савчук, Г. Поетесі Марті Чопик вручено грамоту обласної ради [Текст] / 
Г. Савчук // Свобода. — 2013. — 12 квіт. — С. 8. — (Приємно повідомити).  
У музичній школі № 1 відбулася презентація щойно виданої книжечки дитячої поетеси 
Марти Чопик «Кажуть, що посеред нас…». На завершення творчого заходу поетесі було 
вручено грамоту обласної ради.  
 

Формазюк, В. Є ким гордитися [Текст] / В. Формазюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 1. — (На музичній хвилі).  
Про концерт-звіт учнів Тернопільської музичної школи № 1 — переможців обласних 
і всеукраїнських конкурсів. Він мав символічну назву — «Наша гордість».  
 

Чайківська, Я. Третя молодість Марти Чопик [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 10 квіт. — С. 7 : фотогр. — (Особистості).  
Про вихід двадцятої дитячої книжки «Кажуть, що посеред нас…». З цієї нагоди учні та 
викладачі музичної школи №1 зустрілися із авторкою книги Мартою Чопик.  
 

Чайківська, Я. Чи носитиме музична школа ім’я Василя Барвінського 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 17 квіт. — С. 12 : 
фотогр.  
Про концерт у музичній школі № 1 та бажання колективу закладу отримати ім’я свого 
засновника.  
 

Тернопільська музична школа № 2 
Чайківська, Я. Баян і гітара — переможна пара [Текст] / Я. Чайківська // 

Тернопіль вечірній. — 2013. — 22 трав. — С. 6 : фотогр.  
Про творчі здобутки двох учнів музичної школи № 2 на всеукраїнських і міжнародних 
конкурсах.  
 

Чайківська, Я. Джаз, блюз і естрадне виконання від музичної школи № 2 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 22 трав. — С. 6.  
Музична школа № 2 в Українському домі «Перемога» презентуватиме цікавий концерт 
джазового, блюзового та естрадного спрямування. Захід присвячений першій річниці 
започаткування роботи відділу музичного мистецтва естради.  
 

Чайківська, Я. Музшколи пишаються своїми переможцями [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 17 квіт. — С. 6 : фотогр.  
Про переможців ХІІ обласного конкурсу дитячих камерних ансамблів «Консонанс». Він 
відбувся в актовій залі музичної школи № 2.  
 

Тернопільська художня школа 
Деркач, З. Маленька гордість Тернополя [Текст] / З. Деркач // 

Свобода. — 2013. — 7 черв. — С. 3 : фотогр. — (Приємні зустрічі).  
Про талановитого учня Тернопільської художньої школи Павлика Шачко та його творчі 
здобутки.  
 

Чайківська, Я. Євген Чопик: «Діти з задоволенням розмальовують 
тролейбуси» [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 5 черв. — 
С. 1, 7 : фотогр.  
З історії створення та сьогодення Тернопільської художньої школи. Наступного року цей 
заклад святкуватиме 40-річний ювілей.  
 

Чайківська, Я. Оксана Кухарчук — майбутній декоратор [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 12 черв. — С. 8 : фотогр.  
Про випускницю Тернопільської художньої школи Оксану Кухарчук та її бажання 
зберегти свою індивідуальність у мистецтві й стати справжнім майстром своєї справи.  
 

 



 25 

Інші навчальні заклади 
Брик, А. Олег Шупляк: «Живопис може творити чудеса» [Текст] / 

А. Брик // Наш День. — 2013. — 12 черв. — С. 8.  
Про творчість бережанського художника, викладача Бережанської художньої школи Олега 
Шупляка. 

 

Виграв бережанський Шевченко [Текст] // Вільне життя плюс. — 2013. — 
7 черв. — С. 2. — (Коротко).  
Із-поміж більш ніж двохсот ескізів, що надійшли на конкурс логотипу до 200-річчя 
Шевченка, виграв намальований викладачем Бережанської художньї школи Олегом 
Шупляком.  

 

Густенко, О. Ескіз художника із Бережан переміг у Всеукраїнському 
конкурсі до 200-річчя Тараса Шевченка [Текст] / О. Густенко // Номер 
один. — 2013. — 12 черв. — С. 2 : фотогр.  
Викладач Бережанської дитячої художньої школи Олег Шупляк переміг у конкурсі на 
кращий логотип до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.  

 

Когут, І. Дзвеніли струни на «Дивострунах» [Текст] / І. Когут // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 15 трав. — С. 7. — (А що у вас?).  
Дирекція Борщівської школи мистецтв і викладачі струнно-смичкового відділу 
організували й провели перший регіональний конкурс скрипалів «Дивоструни».  
 

Корчук, І. Вчитель із Бережан — автор офіційного логотипа Шевченка 
[Текст] / І. Корчук // Високий замок. — 2013. — 7—9 черв. — С. 4 : фотогр. 
У Києві презентували офіційний логотип до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. 
Обирали з 208 запропонованих художниками ескізів. Найкращою стала робота викладача 
Бережанської художньої школи Олега Шупляка.  
 

Михлик, З. Душі струна, що озивається мелодією [Текст] / З. Михлик // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 29 трав. — С. 6 : фотогр.  
Про Надію Галабурду — викладача Новосільської музичної школи, керівника народного 
жіночого вокального ансамблю «Джерело» в Гниличках й зразкового дитячого ансамблю 
«Надзбручанські дзвіночки», авторку чотирьох сотень пісень.  
 

Петрушенко, М. Відтепер Кобзар має свій логотип [Текст] : у конкурсі на 
кращий ескіз переміг викладач дитячої художньої школи з Тернопільщини 
[м. Бережани] / М. Петрушенко // Урядовий кур’єр. — 2013. — 6 черв. — С. 4 : 
фотогр.  

 

Символ ювілею [Текст] // Сільські вісті. — 2013. — 11 черв. — С 1 : 
фотогр.  
Про Всеукраїнський відкритий конкурс на найкращий ескіз логотипа з відзначення 200-
річчя від дня народженя Т. Г. Шевченка. Найкращою визнано роботу викладача 
Бережанської художньої школи Олега Шупляка.  

 

Шот, М. «Лісапетний батальйон» подарує храмам мільйон гривень 
[Текст] : колектив став переможцем п’ятого сезону телешоу «Україна має 
талант»/ М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 8 черв. — С. 16 : фотогр.  
Про Наталію Фаліон — директора Скала-Подільської музичної школи, керівника гуртів 
«Бабине літо» й «Забава», її творчість та перемогу колективу в телешоу «Україна має 
талант».  
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Штокало-Пархомчук, Я. Наймиліші квіточки — то внучки [Текст] / 
Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2013. — 22 трав. — С. 6. — 
(Роки і долі).  
Про заслуженого працівника культури України, викладача Козівської музичної школи, 
керівника народних колективів у селах Козівці, Вибудові, Олесині, аматорського 
народного хору «Червона калина», лауреата багатьох конкурсів Зеновія Гнатейка.  
 

Виставки, пленери 
Брега, В. Підтримуємо культурні традиції [Текст] / В. Брега // Вільне 

життя плюс. — 2013. — 31 трав. — С. 6 : фотогр. — (Виставки).  
У Вишнівецькому палаці відбулося відкриття виставки творів художників династії 
Присяжнюків — Андрія, Вікторії та їх дочки Олі.  
 

Буряк, І. Творча імпреза Ярослава Омеляна [Текст] / І. Буряк // Свобода. — 
2013. — 29 трав. — С. 12 : фотогр. — (У світі прекрасного).  
У ДАТО відкрито виставку відомого майстра графіки, заслуженого художника України 
Ярослава Омеляна, творчий доробок якого нині становить понад 500 екслібрисів.  
 

Вандзеляк, Г. В обласному архіві представлено ікони Володимира 
Шерстія [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 8 трав. — С. 12 : 
фотогр. — (Виставка). 
Напередодні Великодня в ДАТО відкрили виставку ікон «Озветься дерево любов’ю до 
Христа» майстра народного іконопису з Чорткова Володимира Шерстія.  
 

Гадомська, Л. Юні таланти подарували естетичне задоволення [Текст] / 
Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 17 квіт. — С. 6 : фотогр.  
Про загальноміську виставку дитячої творчості «Знай і люби свій рідний край».  
 

Густенко, О. У Збаразькому замку презентували твори сучасника 
Пінзеля — Антона Осинського [Текст] / О. Густенко // Номер один. — 
2013. — 17 квіт. — С. 2 : фотогр.  
 

Золотнюк, А. І панщини не стало [Текст] / А. Золотнюк // Вльне життя 
плюс. — 2013. — 10 трав. — С. 3 : фотогр. — (Вісті з архіву).  
У ДАТО підготували виставку «Весна народів» до 165-ї річниці скасування панщини 
в Галичині.  
 

Кибалюк, М. У Вишнівецькому палаці — дитячі малюнки [Текст] / 
М. Кибалюк // Свобода. — 2013. — 14 черв. — С. 3 : фотогр.  
Про виставку-конкурс дитячого малюнка «Великдень» у Вишнівецькому палаці. Протягом 
двох тижнів відвідувачі палацу мали змогу побачити та оцінити дитячі малюнки на 
великодню тематику.  
 

Левицька, Л. …виставився останній романтик [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2013. — 29 трав. — С. 9 : фотогр. — (Нам повідомляють, що…).  
«Туга за чорним і білим». Таку назву має фотовиставка одного з кращих фотохудожників 
України Василя Бурми представлена в Українському домі «Перемога». Метр присвятив її 
п’ятдесятиріччю роботи в газеті «Вільне життя плюс». 
 

Осадчук, Л. Західноукраїнські художники малюватимуть красу 
Бережанського Опілля і лірників[Текст] / Л. Осадчук // День. — 2013. — 
30 трав. — С. 11.  
Пленер майстрів пензля із Західної України на теми «Лірники та лірництво» і «Село 
Жуків сам Бог намалював» розпочався у селі Жукові Бережанського району.  
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Постолан, О. Українські художники неохоче малюють ліру [Текст] : 
[інтерв’ю з Оксаною Постолан] / О. Смільська // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 19 — 25 черв. — С. 3 : фотогр.  
У селі Жуків Бережанського району вперше в Україні відбувся пленер 12-ти художників із 
Західної України, присвячений лірі — стародавньому музичному інструменту. За два 
тижні було намальовано понад 120 картин на теми «Лірники та лірництво» і «Жуків сам 
Бог намалював».  
 

Пшоняк, І. Життєвий шлях Івана Марчука у світлинах [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2013. — 26 черв. — С. 6 : фотогр. — 
(Особистості).  
Про новий фотоальбом «Я — серед вас…», його презентацію та виставку світлин із 
зображенням Івана Марчука,  
 

Шот, М. Гарна, святкова, весела, мов Великдень [Текст] : Всеукраїнську 
виставку декоративно-ужиткового мистецтва в Тернополі приурочили до 
великого християнського свята / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 
27 квіт. — С. 7 : фотогр.  
«Світ Божий, як Великдень» — таку назву мала виставка декоративно-ужиткового 
мистецтва в Тернополі. З усіх куточків країни привезли понад 220 робіт.  
 

Штокало-Пархомчук, Я. Завітала Бона до замку Синявських [Текст] / 
Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2013. — 15 трав. — С. 7. — 
(Виставки).  
Про картини художниць із Кременецької «Палітри», що представлені на виставці 
в Бережанському державному історико-архітектурному заповіднику. 
 

Я — серед вас [Текст] // Голос України. — 2013. — 27 черв. — С. 24 : 
фотогр. — (Виставка).  
У Тернополі презентували видання і фотовиставку, присвячену Івану Марчуку. 
До альбому за назвою «Я — серед вас…» увійшло близько 400 світлин художника.  
 

Виставка робіт українського скульптора XVIII століття  
І.-Г. Пінзеля  

Вдовиченко, Г. Пінзель — у торгово-розважальному центрі [Текст] : 
тернопільські скульптури Пінзеля після Лувру хочуть виставити біля 
прилавків, а потім — у музеї / Г. Вдовиченко // Високий замок. — 2013. — 
23 квіт. — С. 1, 5 : фотогр.  
Цю шокуючу новину й обговорює авторка статті. 
  

Гутик, О. Скульптури Пінзеля зробили «зупинку» у торговому центрі — 
і повернулись у музей [Текст] / О. Гутик // Високий замок. — 2013. —9—
15 трав. — С. 3 : фотогр. 
Нещодавня презентація скульптур у торговому центрі «Подоляни» неабияк обурила 
громадськість і депутатський корпус. 
  

Левицька, Л. Чи місце Пінзелю серед бутиків і пивнушок? [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2013. — 30 квіт. — С. 10 : фотогр.— 
(Скандал).  
Коментарі та занепокоєння фахівців, депутатів, жителів обласного центру з приводу 
організації виставки скульптур Пінзеля у приватній арт-галереї торговельно-
розважального центру «Подоляни».  
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Лучка, Д. Лариса Разінкова-Возницька: «Роботи Пінзеля з «Подолян» 
треба негайно забрати, інакше вони там пропадуть» [Текст] / Д. Лучка // Нова 
Тернопільська газета. — 2013. — 1 — 15 трав. — С. 2 : фотогр.  
Висновки експерта Міністерства культури України про грубі порушення умов зберігання 
робіт І.-Г. Пінзеля на території ТРЦ «Подоляни» та звернення народного депутата Олексія 
Кайди до правових органів.  

 

Лучка, Д. Пінзель біля… пива?! [Текст] / Д. Лучка. // Нова 
Тернопільська газета. — 2013. — 24 — 30 квіт. — С. 1, 9 : фотогр. 
Обговорюється ідея зробити виставку робіт Пінзеля в ТРЦ «Подоляни». На це запитання 
відповідає бізнесмен Тарас Демкура та заступник голови облдержадміністрації Петро Гоч.  
 

Мичко, С. Політчинник для Пінзеля [Текст] : мистецтвознавці називають 
незаконною виставку робіт знаменитого скульптора [ТРЦ «Подоляни»] 
в Тернополі / С. Мичко // Україна молода. — 2013. — 30 квіт. — С. 3. — 
(Скандал).  
 

Фестивалі, конкурси, масові свята 

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

Вандзеляк, Г. Фестиваль духовної пісні зібрав понад тисячу учасників 
з України та з-за кордону [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 
24 квіт. — С. 2. 
Про закриття європейського міжконфесійного фестивалю-конкурсу духовної пісні «Я там, 
де є благословення», його переможців, грандіозний гала-концерт у ПК «Березіль» ім. Леся 
Курбаса. 
 

Гран-прі фестивалю духовної пісні повезли у Кривий Ріг [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2013. — 24—30 квіт. — С. 3 : фотогр.  
 

Золотнюк, А. Славили Бога у пісні [Текст] / А. Золотнюк; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 24 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Єднання душ). 
Більше тисячі учасників із Польщі, Чехії, Болгарії, Румунії, Молдови, Грузії, Нігерії та 
різних міст України взяли участь у Третьому відкритому европейському міжконфесійному 
фестивалі-конкурсі «Я там, де є благословення».  
 

Чайківська, Я. Духовні пісні викликали у тернополян замилування 
і сльози [Текст] / Я. Чайківська; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 
2013. — 24 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Фестивалі).  
Про закриття фестивалю «Я там, де є благословення» та грандіозний гала-концерт у ПК 
«Березіль» ім. Леся Курбаса.  

 
 

Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки» 

Вандзеляк, Г. Тернопільський «Цвіт вишиванки» [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2013. — 15 трав. — С. 2.  
Про хід та підсумки VI Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки» в ТернополІ.  
 

Кармелюк, М. На фестивалі у Тернополі — вишиванки з Чорнобиля 
[Текст] / М. Кармелюк // RIA плюс. — 2013. — 8 трав. — С. 3 : фотогр. 
У Тернополі на фестивалі «Цвіт вишиванки» вишиють рушник єдності, а також 
найкращий фестивальний виріб.  
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Левицька, Л. Свято Матері об’єднають з фестивалем Вишиванки [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2013. — 8 трав. — С. 1.  
VI Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» 
пройде під знаком дитячої вишивки і національного костюма. Участь у ньому візьмуть 
діти із багатьох регіонів України та діаспори. 
 

Лінчевська, С. Вишиванки «зацвіли» до Дня Матері [Текст] / 
С. Лінчевська; фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2013. — 15 трав. — 
С. 1, 7 : фотогр. — (Фестивалі).  
Програма VI Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт 
вишиванки».  
 

Луків, Н. Вишиванка об’єднає два береги України [Текст] / Н. Луків // 
Свобода. — 2013. — 31 трав. — С.1. — (Гарна справа).  
Нотатки з VI Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт 
вишиванки».  
 

Фабрична, Г. На фестивалі вишиванки цвіли дитячі та чорнобильські 
сорочки [Текст] / Г. Фабрична // Номер один. — 2013. — 15 трав. — С. 2 : 
фотогр.  
У Тернополі відбувся VI Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки». Близько сотні народних майстрів привезли виготовлені роботи — від 
сорочок, прикрас до виробів із кераміки.  
 

Федорців, Н. Зі світу по хрестику — буде рушник [Текст] / Н. Федорців // 
Експрес. — 2013. — 14—15 трав. — С. 3. — (Ініціатива).  
Унікальний рушник, що має об’єднати українців усього світу, розпочали вишивати на 
тернопільському фестивалі «Цвіт вишиванки». Проект розрахований на кілька років.  
 

Фестиваль «Цвіт вишиванки» відбудеться в Тернополі [Текст] // 
Культура і життя. — 2013. — 19 квіт. — С. 3 : фотогр.  
Упродовж трьох днів, 9—12 травня, в Тернополі відбудеться VI Всеукраїнський 
фестиваль національної вишивки, присвячений Дню Матері.  
 

Філь, Є. Про рушничок [Текст] / Є. Філь // Місто. — 2013. — 30 квіт. — С. 2.  
У Тернополі вшосте проведуть Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та 
костюма «Цвіт вишиванки».  

 

Чайка, Н. Майдан зацвіте вишиванками [Текст] / Н. Чайка //Вільне 
життя плюс. — 2013. — 10 трав. — С. 1. — (Що? Де? Коли?).  
Програма фестивалю «Цвіт вишиванки», який відбудеться з 10 до 12 травня на 
Театральному майдані Тернополя і буде присвячений Дню Матері.  
 

Чайківська, Я. На фестивалі популяризували вишиванку для найменших 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 15 трав. — С. 1, 6 : 
фотогр. — (Фестивалі).  
Цього року організатори фестивалю зробили акцент на популяризації вишивки для дітей, 
представленні виставки орнаментів Чорнобильського Полісся, Донецького краю та 
створенні «Рушника фестивалю».  
 

Шот, М. Цвіт вишиванки [Текст] : у Тернополі три дні тривав 
традиційний фестиваль національної вишивки та костюма / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2013. — 24 трав. — С. 11 : фотогр. — (Культура).  
Майже 800 майстрів з Буковини, Тернопілля, Хмельниччини, Донеччини, Івано-
Франківщини та інших областей України привезли до Тернополя створені власними 
руками вишиті вироби.  
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Юхно-Лучка, М. Розцвіли вишиванки для мами…[Текст] / М. Юхно-
Лучка //Нова Тернопільська газета. — 2013. — 14 — 15 трав. — С. 3 : фотогр.  
Про цікаву й насичену програму трьох днів фестивалю «Цвіт вишиванки».  

 

Всеукраїнський фестиваль української книги  
«Джура-фест — 2013» 

Будар, Т. Срібні струни його душі [Текст] / Т. Будар // Свобода. — 
2013. — 17 квіт. — С. 12 : фотогр. — (Мистецька палітра).  
Краєзнавець Богдан Тихий представив свій новий творчий доробок — збірник віршів, 
перекладів, пісень і фольклорних записів під назвою «Срібні струни душі».  

 

Віконська, І. За книжками на «Джура-фест — 2013» [Текст] / 
І. Віконська // Вільне життя плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 1. — (Гайда!).  
Коротке повідомлення про четвертий Всеукраїнський фестиваль української книги 
«Джура-фест — 2013», представлені видавництва та заходи, які відбудуться на ньому.  

 

Данилевич, А. Тернопіль чекає на фестиваль української книги [Текст] / 
А. Данилевич // Свобода. — 2013. — 19 квіт. — С. 8. — (Не пропустіть!)  
З ініціативи тернопільського видавництва «Джура» вже чотири роки поспіль проводять 
книжковий фестиваль, який набув статус всеукраїнського. Головне дійство цьогоріч 
відбудеться у приміщенні «Українського дому «Перемога». У програмі — цікаві 
літературні зустрічі, презентації, афтограф-сесії, майстер-класи, в т.ч. у бібліотеках.  

 

Золотнюк, А. Читати, слухати, співати [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 1 трав. — С. 6. — (Фестивалі).  
Про різноманіття представлених видань на «Джура-фесті — 2013» та супутні заходи 
фестивалю.  
 

Левицька, Л. Перепусткою на книжковий фестиваль були вербові 
гілочки [Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 2013. — 27 квіт. — С. 8 : 
фотогр.  
Про книжковий фестиваль «Джура-фест», його відкриття, запрошені видавництва та 
уподобання відвідувачів. 
 

Мичко, С. Фест від «Джури»[Текст] : у Тернополі проходитиме 
Всеукраїнський фестиваль української книги / C. Мичко // Україна молода. — 
2013. — 24 квіт. — С. 12. — (Напередодні).  
Центром проведення фестивалю стане Український дім «Перемога», де 35 видавництв із 
різних регіонів України представлятимуть свою продукцію.  
 

Пшоняк, І. Роман Лубківський зустрівся із творчою елітою Тернополя 
[Текст] /І. Пшоняк; фотогр. авт. //Тернопіль вечірній. — 2013. — 30 квіт. — 
С. 4 : фотогр.  
У рамках фестивалю «Джура-фест» в обласному краєзнавчому музеї відбулася зустріч 
тернопільської культурної еліти з відомим письменником, поетом, перекладачем Романом 
Лубківським.  
 

Романенко, Л. За книжками — на «Джура — фест» [Текст] / Л. Рома-
ненко // Нова Тернопільська газета. — 2013. —24 — 30 квіт. — С. 9 : фотогр.  
Про програму четвертого Всеукраїнського фестивалю української книжки «Джура-фест — 
2013». У всіх бібліотеках міста будуть відбуватися зустрічі з письменниками та 
презентації книг.  
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Цебрій, Є. На «Джура-фест» їдуть 33 видавництва [Текст] / Є. Цебрій // 
20 хвилин. — 2013. — 24 — 25 квіт. — С. [4] : фотогр.  
Директор фестивалю «Джура-фест — 2013» Василь Ванчура про фестиваль, зустрічі 
з письменниками та премії за найкращі книги.  
 

Чайківська, Я. Видавці відфестивалили на «Джура-фесті — 2013» 
[Текст] / Я. Чайківська //Тернопіль вечірній. — 2013. — 30 квіт. — С. 4 : 
фотогр. — (Фестивалі).  
Про те, як проходив кожен день фестивалю.  
 

Юхно-Лучка, М. «Джура-фест» : у фаворі — дитяча книжка [Текст] / 
М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 1 — 15 трав. — С. 9 : 
фотогр.  
Про інтерес читача до сучасної української книги висловлюють гості фестивалю та попит 
відвідувачів на дитячі видання.  

 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв 
 «Пісенні Медобори — 2013 » 

Юрса, Г. Соловейко з Курівців [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 
2013. — 12 черв. — С. 9 : фотогр. — (Знай наших!). 
Про дев’ятирічну Олену Лису з Курівців Зборівського району — талановиту, 
цілеспрямовану й обдаровану ученицю, переможницю Х Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу мистецтв «Пісенні Медобори — 2013 ».  

 

Міжнародний молодіжний фестиваль духовного співу 
«Кременецькі хорові вечори «Ave Maria» 

 

Шозда, О. У Кременці — духовний фестиваль [Текст] / О. Шозда // 
Свобода. — 2013. — 8 трав. — С. 1 : фотогр. — (До 1025-річчя Хрещення 
Київської Русі).  
У рамках відзначення 1025-річчя Хрещення Київської Русі на Кременеччині відбудеться 
VIII Міжнародний молодіжний фестиваль духовного співу «Кременецькі хорові вечори 
«Ave Maria».  

 

Міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина» 
Маркович, М. «Братина»: відлуння княжої легенди [Текст] / М. Марко-

вич // Свобода. — 2013. — 26 черв. — С. 1,3. — (У різнобарв’ ї фестивалю).  
Програма та підсумки проведення VIII міжобласного мистецько-краєзнавчого фестивалю 
«Братина».  
 

Ониськів, М. «Братина» [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 
2013. — 26 черв. — С. 4 : фотогр. — (Волинська феєрія).  
Про цьогорічний міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина»: огляд 
програми (с. Стіжок Шумського району).  

 

Обласне літературно-мистецьке свято  
«В сім’ ї вольній, новій» 

Луків, Н. Серед степу широкого на Вкраїні милій… [Текст] / Н. Луків // 
Свобода. — 2013. — 29 трав. — С. 3 : фотогр. — (Шевченківські читання). 
22 травня біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбулися Шевченківські читання, 
приурочені 125 річниці перепоховання праху Великого Кобзаря.  
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Ониськів, М. Лунало Шевченкове слово [Текст] / М. Ониськів // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 29 трав. — С. 6. — (Із хроніки травневої пори).  
З нагоди 152-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка у Тернополі біля пам’ятника 
великому синові України зібралися представники громадськості, керівники обласної та 
міської рад, творчих спілок, церковнослужителі, просвітяни, молодь. Звучало Тарасове 
слово і слово про нього.  
 

Ониськів, М. Отче наш, Тарасе, Всемогущий [Текст] : обласне свято 
«В сім’ ї вольній, новій» / М. Ониськів; фотогр. В. Бурми // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 29 трав. — С. 6 : фотогр. — (Сурми).  
26 травня в рамках підготовки до 200-річного ювілею Кобзаря на Театральному майдані 
обласного центру відбулося обласне літературно-мистецьке свято «В сім’ ї вольній, новій».  

 

Інші фестивалі та конкурси 
Гонта, Н. Дивували своїми талантами [Текст] / Н. Гонта // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 3 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Фоторепортаж).  
На Тернопіллі тривають традиційні творчі конкурсні звіти професійно-технічних та вищих 
навчальних закладів. Цьогоріч вони приурочені до 95-ї річниці проголошення ЗУНР.  
 

Ружицька, С. Села об’єднав Дністер [Текст] : на фестивалі «Дністровські 
зорі» гостей дивували народним мистецтвом, піснею і їжею / С. Ружицька // 
Експрес. — 2013. — 11—12 черв. — С. 15.  
У Городенці Івано-Франківської області відбувся фестиваль, що об’єднав три 
придністровські райони Чернівецької, Тернопільської та Івано-Франківської областей.  

 

Аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання Тернопільщини 

Дитяча хорова школа «Зоринка» 
Брик, А. Тернопільська «Зоринка» привезла перемогу з престижного 

фестивалю [Текст] : поляки аплодували нашим дітям стоячи / А. Брик // Наш 
День. — 2013. — 12 черв. — С. 20 : фотогр.  
На міжнародному хоровому фестивалі-конкурсі церковної музики «Хайнувка», який 
відбувся у місті Бялисток, дитяча хорова школа «Зоринка» здобула першу премію.  

 

Гевко, Г. «Зоринка» краща в Європі! [Текст] / Г. Гевко // Свобода. — 
2013. — 5 черв. — С. 1. — (Приємно повідомити).  
Нещодавно юні артисти дитячої хорової школи «Зоринка» повернулися з Польщі. На 
XXXI І Міжнародному конкурсі церковної музики «Хайнувка» — 2013», якому немає 
рівних у Європі, вони знову перемогли. 

 

Костишин, Л. Так звучить кришталь, або Чому перемога «Зоринки» 
стала сенсацією [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2013. — 
5 черв. — С. 7 : фотогр. — (Знай наших).  
XXXII Міжнародний хоровий конкурс ортодоксальної церковної музики «Хайнувка — 
2013» (Польща) поповнив творчу біографію Тернопільської дитячої хорової капели 
«Зоринка» ще однією перемогою.  

 

Красновська, О. «Зоринка» найкраща! [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2013. — 7—9 черв. — С.19.  
На 32-му міжнародному фестивалі-конкурсі церковної музики «Хайнувка — 2013», який 
відбувся в місті Бялисток (Польща), дитяча хорова школа «Зоринка» здобула першу 
премію.  
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Муніципальний Галицький камерний оркестр  
Вандзеляк, Г. Галицький камерний закриє сезон [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2013. — 24 трав. — С. 2.  
На численні прохання тернополян колектив Муніципального Галицького камерного 
оркестру в рамках закриття XXI концертного сезону репрезентує програму джазової 
музики. 

 

Чайківська, Я. Старий і добрий джаз від Галицького камерного оркестру 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 29 трав. — С. 8 : 
фотогр.  
Муніципальний Галицький камерний оркестр концертом джазової і блюзової музики 
в Українському домі «Перемога» завершив ХХІ концертний сезон.  

 

Народний аматорський хор ім.Івана Кобилянського  
(м. Тернопіль) 

Чайківська, Я. У сорок п’ять творчість б’є ключем [Текст] / 
Я. Чайківська ; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 12 черв. — 
С. 10 : фотогр. — (Творчість). 
Про ювілейний концерт хору ім. І. Кобилянського в Українському домі «Перемога».  
 

Шот, М. Відродився і колишню славу повертає [Текст] / М. Шот // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 21 черв. — С. 8 : фотогр. — (Ювілеї).  
45 років з часу заснування відзначив у Тернополі народний аматорський хор ім. Івана 
Кобилянського. Урочини з цієї нагоди та творчий звіт колектив мав в Українському домі 
«Перемога».  

 

Народний хоровий колектив «Добрівляни» 
 (с. Добрівляни, Заліщицького району) 

Дерень, Ю. «Чарівним ноткам» — 45! [Текст] / Ю. Дерень // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 19 черв. — С. 5 : фотогр. — (Ювілей).  
Про творчий звіт зразкового аматорського дитячого хору «Чарівні нотки» в Підволо-
чиському районному будинку культури. Керівник Ярослав Швирида. 

 

Штокало-Пархомчук, Я. «Добрівляни мої, Добрівляни» — лине пісня 
оця за селом [Текст] : а виконують її учасники народного хорового колективу 
уже понад 65 років / Я. Штокало-Пархомчук; фотогр М. Василечка // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 19 черв. — С. 6 : фотогр. — (Захоплення).  
Про народний хоровий колектив «Добрівляни», його неповторну манеру виконання та 
тих, чиї голоси вплелися у віночок слави хору (с. Добрівляни, Заліщицького району).  
 

Інші аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання 

Крайнєва, Г. Нові перемоги «Ольвії» [Текст] / Г. Крайнєва // Свобода. — 
2013. — 22 трав. — С. 3 : фотогр. — (Мистецька палітра).  
Юні танцюристи з Ланівців підкорили сцену і глядачів міжнародного творчого 
фестивалю-конкурсу «Чарівна Ялта — 2013». Серед двадцяти п’яти колективів із Росії, 
Білорусі, українських міст Харкова, Ялти, Києва «Ольвія» завоювала чотири перших місця 
і одне друге. 

 

Матвіїв, Л. Дай вам Бог і сонця, і тепла [Текст] / Л. Матвіїв // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 17 квіт. — С. 6. — (Добре слово).  
Про засновника й керівника народного хору «Червона калина», заслуженого працівника 
культури України Зіновія Гнатейка.  
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Соломатин, І. Було всього у «Великодньому кошику» [Текст] / 
І. Соломатин //Вільне життя плюс. — 2013. — 24 трав. — С. 5 : фотогр. — 
(Відлуння свята).  
У Мовчанці Підволочиського району переглянули мистецьке дійство дитячого 
театрального колективу «Писанка», який представив виставу «Великодній кошик».  
 

Фаліон, Н. «Лісапєтний батальйон» підкорив український шоу-бізнес 
[Текст] : [інтерв’ю з керівником гурту Наталією Фаліон] / розмовляла 
І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2013. — 17 квіт. — С. 9 : фотогр. — (Знай 
наших).  
Колоритний жіночий гурт «Лісапєтний батальйон» під керівництвом Наталії Фаліон 
вразив своїм виступом глядачів і суддів шоу «Україна має талант».  
 

Федишен, Б. У нас талановиті люди [Текст] / Б. Федишен // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 6. — (Вогник культури).  
Про завідувачку клубом у Сапанові Кременецького району Валентину Петручок та 
керівника народного аматорського хору «Червона калина» Світлану Кравчук.  
 

Федишен, Б. У Сапанові — талановиті люди [Текст] / Б. Федишен // 
Свобода. — 2013. — 19 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Вогник культури).  
Ці слова стосуються завідувачки клубом у с. Сапанові Кременецького району Валентини 
Петручок та керівника народного аматорського хору «Червона калина» Світлани Кравчук. 
Саме завдяки їм не гасне у селі вогник культури, відбувається багато цікавих дійств, 
конкурсних та гумористично-розважальних програм для дітей.  

 

Персоналії 
Бориславський, С. Пейзажі рідного краю [Текст] / С. Бориславський // 

Свобода. — 2013. — 14 черв. — С. 8 : фотогр. — (Світ палітри). 
Про Павла Адам’яка — талановитого художника з Монастириська. До 70-річчя від дня 
народження.  
 

Вознюк, Л. Леся Вознюк: «Ніколи не планувала видавати книги чужі, не 
те, що свої…» [Текст] : [інтерв’ю з редактором видавництва «Підручники та 
посібники» Лесею Вознюк] / розмовляла Г. Вандзеляк. // Свобода. — 2013. — 
31 трав. — С. 8 : фотогр.  
Про шлях до книги та 20 власних виданих книжок для дітей.  
 

Гойман, В. Візерунки на писанках — обереги українського народу 
[Текст] / В. Гойман // Свобода. — 2013. — 1 трав. — С. 5 : фотогр. — 
(Символ нації і молитва від Бога).  
Про народного майстра художнього писанкарства Ігоря Боднара із Заліщиків.  
 

Гошій, І. Леся та Юрій Цікали розписали навіть лелече яйце! [Текст] / 
І. Гошій // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 1—15 трав. — С. 14 : 
фотогр.  
Про відомих тернопільських писанкарів Лесю та Юрія Цікалів та секрети їхньої 
майстерності.  
 

Дубровський, Р. Галина Гордасевич: портрет на фоні України [Текст] / 
Р. Дубровський // Вільне життя плюс. — 2013. — 26 квіт. — С. 6 : фотогр. — 
(Роки і люди).  
Про життя і творчість нашої землячки, письменниці Галини Гордасевич.  
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Іван Марчук — посеред нас [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2013. — 26 черв. — 2 лип. — С 5 : фотогр,  
23 червня в Тернопільській артгалереї обласної організації Національної спілки 
художників України презентували фотокнигу про геніального художника, уродженця 
Тернопільщини Івана Марчука «Я — серед вас…». Співавторами фотоальбому є Богдан 
Хаварівський та Олег Снітовський.  
 

Ковальчук, І. Дивовижна палітра Наталі Шевчук [Текст] / І. Ковальчук // 
Свобода. — 2013. — 8 трав. — С. 6 : фотогр. — (Зустріч з прекрасним).  
Про самобутню художницю, уродженку Заліщанщини Наталію Шевчук та її персональну 
виставку «Палітра мого світу» в Чернівецькому центрі культури «Вернісаж».  
 

Лавренюк, М. Марія Лавренюк: «У творчості завжди треба шукати 
компроміс…» [Текст] : [інтерв’ю з письменницею Марією Лавренюк] / 
розмовляла О. Осадко // Свобода. — 2013. — 17 трав. — С. 8 : фотогр.  
Про творчість письменниці Марії Лавренюк та її співавторство зі Сергієм Синюком.  
 

Мадзій, І. Квіти його почуттів [Текст] : відомому поету, журналісту 
Євгенові Зозуляку — 70 / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2013. — 24 трав. — 
С. 5 : фотогр. — (Ювілеї).  
 

Мадзій, І. Роман Островський: «Усі, в кого я свого часу брав інтерв’ю, 
ставали відомими артистами» [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 
2013. — 1 трав. — С. 9 : фотогр. — (Цікаві зустрічі). 
Про журналіста, редактора Чортківського районного радіомовлення, через долю якого 
пройшло безліч талановитих людей.  
 

Матковська, В. Віра Матковська: «Хтось збирає золото, а я — виши-
ванки» [Текст] : [інтерв’ю з відомою колекціонеркою Вірою Матковською] / 
спілкувалася І. Сирник // Тернопіль вечірній. — 2013. — 30 квіт. — С. 5 : 
фотогр.  
Саме завдяки цій невтомній жінці про унікальну борщівську вишиванку відомо усюди. 
Також вона колекціонує й інші елементи народного костюма, а ще статуетки, старі тарілки 
та фото людей у вишиванках.  
 

Мельничук, Б. Санкт-Петербург аплодував бережанському художникові 
[Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2013. — 17 трав. — С. 5. — 
(Вернісажі).  
Упродовж місяця в галереї N-Prospect, що на Невському проспекті в Санкт-Петербурзі, 
діяла виставка «Метаморфози». Експозицію склали роботи художника Олега Шупляка 
(м. Бережани). Він виставив понад тридцять робіт-ілюзій.  
 

Ониськів, М. Закоханий у слово та життя [Текст] : Євгенові Зозуляку —
70 років / М. Ониськів; фотогр. А. Золотнюк // Вільне життя плюс».— 
2013. — 24 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї).  
Членові Національної спілки письменників України, багаторічному працівникові газети 
«Вільне життя плюс» виповнюється 70 років. Коротко про його життєвий і творчий шлях.  
 

Ониськів, М. «Я воскрес, щоб із вами жити» [Текст] / М. Ониськів // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 12 черв. — С. 6 : фотогр.  
Про урочини з нагоди 80-річчя від дня народження та 55-річчя від дня смерті С. Будного 
в Струсові Теребовлянського району.  
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Палагнюк, М. «Деякі картини виношую в уяві місяцями» [Текст] / 
М. Палагнюк // Свобода. — 2013. — 19 квіт. — С. 8 : фотогр. — (У світі 
образів і кольорів).  
Про творчість молодої художниці Тетяни Саранчук із Заліщиків.  
 

Подільська, Л. Від батька до сина, від сина до внука передається 
у родині Германів унікальне видання [Текст] / Л. Подільська; фотогр. авт. // 
Голос України. — 2013. — 31 трав. —С 4.  
Про колекцію «Кобзарів» Олега Германа — заслуженого діяча мистецтв України, поета, 
композитора, художника, кандидата історичних наук, професора Тернопільського 
національного технічного університету імені І. Пулюя.  
 

Пшоняк, І. В Арт-Галереї відкрили Великодню виставку [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2013. — 24 квіт. — С. 7 : фотогр. 
Про відкриття 11-ї традиційної Всеукраїнської виставки образотворчого мистецтва «Світ 
Божий, як Великдень».  

 

Садовська, Г. З поверненням, майстре! [Текст] / Г. Садовська; фотогр. 
М. Василечка // Вільне життя плюс. — 2013. — 24 квіт. — С. 6 : фотогр. — 
(Незабутні). 
Про заслуженого діяча мистецтв України, театрального художника Степана Данилишина 
та встановлення пам’ятної дошки на розі бульвару Шевченка і вулиці Гетьмана 
Сагайдачного.  
 

Томчишин, Ю. Степан Сіятов не може жити без фотоапарата [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2013. — 12 черв. — С. 10 : фотогр. — (Цікаві 
знайомства). 
Про творчий доробок фотографа Степана Сіятова з Кременця та його перемогу 
в ювілейному конкурсі газети «Місто».  
 

«У дорожній валізі усі мої бажання…» [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 26 черв. — 2 лип. — С. 13 : фотогр. — (Поезія серця).  
Про Мар’яну Савку — одну з найжіночніших сучасних українських поетес, уродженку 
Тернопільщини.  
 

Удін, Є. Євген Удін: «Надихає те, що люди розуміють мою творчість» 
[Текст] : [інтерв’ю із заслуженим художником України Євгеном Удіним] / 
Р. Квач // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 17—23 квіт. — С. 13 : 
фотогр.  
 

Цебрій, Є. Малює картини-ілюзії [Текст] / Є. Цебрій // 20 хвилин. — 
2013. — 15—16 трав. — С. 3.  
Про творчість та унікальний стиль у мистецтві художника із Бережан Олега Шупляка. 
 

Інше 
Бондючна, Ю. Великі справи робляться у Великій Іловиці [Текст] / 

Ю. Бондючна // Слово Просвіти. — 2013. — 27 черв. — 3 лип. — С. 15 : 
фотогр.  
Про тих, хто створював у Великій Іловиці літературно-меморіальний музей поета, пісні 
якого звучать в Україні та за її межами, майстра пейзажної лірики і гострого 
публіцистичного слова Георгія Петрука-Попика.  
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Весельська, Л. Півстоліття на весільні вінки [Текст] : Наталка Незнайома 
з Горошової на Тернопільщині до дрібниць знає, як правильно вбрати наре-
чену / Л. Весельська // Україна молода. — 2013. — 21 — 22 черв. — С. 19 : 
фотогр.  
Про звичаї та обряди в Горошовій Борщівського району.  

 

Віконська, І. Відлуння Пінзеля [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 7 черв. — С. 2. — (Коротко).  
Виставка робіт цього скульптора стала для французів відкриттям, — про це розповів 
голова відділу скульптури в Луврі Гілем Шерф.  
 

Гонта, Н. «Осанна, благословенний, хто йде в ім’я господнє»! [Текст] / 
Н. Гонта; фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2013. — 1 трав. — С. 6 : 
фотогр.  
У Вербну неділю в Тернополі відбулося традиційне театралізоване свято відтворення 
євангельської події в’ їзду Ісуса Христа в Єрусалим.  
 

Гордо звучало Тарасове слово [Текст] // Свобода. — 2013. — 24 трав. — 
С. 3. — (Наша пісня, наша дума не вмре, не загине).  
Представники Тернопілля вибороли перемогу у XXII Всеукраїнському відкритому 
конкурсі читців імені Тараса Шевченка (м. Київ).  
 

Деркач, З. Тернополянин впевнено підкорює «Голос країни» [Текст] / 
З. Деркач // Свобода. — 2013. — 5 черв. — С. 10 : фотогр. — (Знай наших). 
Тарас Мельник із Тернополя увійшов до фіналу «Голос країни». 
 

Мельничук, Б. «Літературний Тернопіль», 2013, № 2 [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2013. — 3 квіт. — С. 6 : фотогр. — 
(Вийшов з друку).  
Головний редактор журналу про тих, хто представлений у другому номері журналу 
«Літературний Тернопіль» за 2013 рік.  

 

Мельничук, Б. Свіжий «Літературний Тернопіль» [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2013. — 12 черв. — С. 9 : фотогр. — 
(Щойно з друку).  
Огляд третього числа журналу «Літературний Тернопіль» за 2013 рік.  
 

Попович, Ж. Відомий невідомий Іван Марчук [Текст] / Ж. Попович // 
Номер один. — 2013. — 19 черв. — С. 3 : фотогр.  
Про нещодавно виданий альбом-книгу «Я — серед вас… Іван Марчук» Богдана 
Хаварівського та Олега Снітовського.  
 

Серемуля, Т. «Таїна Пінзеля» — з любов’ю до генія [Текст] / Т. Серемуля // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 26 квіт. — С. 2 : фотогр. — (Репрезентації).  
В органному залі Збаразького замку відбулася репрезентація каталогу робіт творів 
видатного скульптора другої половини XVIII століття Іоанна Георга Пінзеля.  
 

Тернополянин Тарас Мельник дістався прямих ефірів «Голосу країни» 
[Текст] // Номер один. — 2013.— 8 трав. — С. 9.  
На другому етапі конкурсу — вокальному двобої — співак настільки вразив членів журі, 
що вони не змогли відпустити його з проекту.  

 

Федишен, Б. За щиру пісню — подяка [Текст] / Б. Федишен // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 5 квіт. — С. 1. — (Що у вас?). 
У Кременецькому обласному гуманітарно-педагогічному інституті імені Т. Шевченка 
оголосили підсумки творчого звіту мистецьких й аматорських художніх колективів 
району, присвяченого 199-й річниці від дня народження Т. Г. Шевченка.  
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Федишен, Б. «Моя перша писанка» — у Куликові [Текст] / Б. Федишен // 
Свобода. — 2013. — 12 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Родом із мистецтва).  
У клубі села Куликів Кременецького району провели майстер-клас «Моя перша писанка» 
за участю народного майстра із цього виду декоративного мистецтва Ярослави Осадци.  

 

Федорців, Н. Роботи Пінзеля уже вдома [Текст] / Н. Федорців // 
Експрес. — 2013. — 4 — 11 квіт. — Тернопільські новини. — С. 14.  
Усі дев’ять робіт видатного скульптора І.-Г. Пінзеля, які відібрали для виставки 
у французькому Луврі, повернули на Тернопілля цілими й неушкодженими.  

 

Міжнародний літературний конкурс «Коронація слова — 2013» 
Волянський, Н. Дипломи «Коронації слова» — в Тернополі [Текст] / 

Н. Волянський // Вільне життя плюс. — 2013. — 21 черв. — С. 6. — (Знай 
наших!).  
Про переможців міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова — 2013». Серед 
нагороджених є й тернополяни — Алла Бінцаровська, Богдан Мельничук, Галина Шулим, 
Наталя Лобас.  
 

Стукало, Н. Дитяча пісенна лірика Алли Бінцаровської [Текст] / 
Н. Стукало // Тернопіль вечірній. — 2013. — 19 черв. — С. 4 : фотогр.  
У Києві відбулася урочиста церемонія вручення Міжнародної літературної премії 
«Коронація слова». Володарем першої премії в номінації «Пісенна лірика для дітей» за 
твір «Усмішка матусі» та дипломантом у номінації «П’єси для дітей» за музичну п’єсу 
«Пісня рідного краю» стала Алла Бінцаровська. Богдан Мельничук, Галина Шулим та 
Наталія Лобас також стали дипломантами літературного конкурсу  

 

Школа писанкарства «Намалюю писаночку» 
Богданюк, Т. Писанкове диво від «Молодої Просвіти» [Текст] / 

Т. Богданюк. // Свобода. — 2013. — 10 квіт. — С. 3. 
Упродовж п’ятиденного курсу учасники школи писанкарства під назвою «Намалюю 
писаночку» навчаться розписувати писанки, отримають чимало пізнавальної інформації 
про українські традиції святкування Великодня.  

 

Запрошують на писанки [Текст] // RIA плюс. — 2013. — 3 квіт. — С. 1. 
Коротке повідомлення про роботу школи писанкарства «Намалюю писаночку», 
організаторами якої є молодіжна громадська організація «Молода Просвіта», творча 
майстерня «Арт-колесо».  

 

Золотнюк, А. Прадавня магія писанки [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 12 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Передвеликоднє).  
Писанки в оточенні ікон, ляльок-мотанок і великодніх листівок представили на виставці, 
яку відкрили в обласному художньому музеї. Також відбувся майстер-клас писанкарства 
«Великодні візерунки» спільно з обласним методичним центром народної творчості.  

 

Чайківська, Я Тернополян запрошують до школи писанкарства [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 3 квіт. — С. 9 : фотогр.  
Про школу писанкарства та давні традиції створення писанок.  
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