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Організація та управління в галузі культури  

Смик, О. Митець у чиновницькій шкурі, або Чи можливо навчити Музу 
надихати на циркуляри [Текст] : [інтерв’ю з бардом, поетом, драматургом, 
начальником управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради 
Олександром Смиком] // Україна молода. — 2013. — 31 лип. — С. 10—11 : 
фотогр. — (Зустрілися — поговорили). 
  

Бібліотечна справа 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

 

Бібліотека зблизька [Текст] / Дирекція ТОУНБ // Вільне життя плюс. — 
2013. — 13 верес. — С. 5. — (Завітайте). 
Програма Декади відкритих дверей у Тернопільській ОУНБ. 
  

Богданюк, Т. Символ соборності України [Текст] / Т. Богданюк // 
Свобода. — 2013.— 24 лип. — С. 1. — (Один Бог, один народ, одна держава).  
Перелік заходів до 1025-річчя Хрещення Київської Русі, серед яких і засідання «круглого 
столу» на тему: «Хрещення Київської Русі: соціокультурні основи та сьогодення духовної 
традиції» в Тернопільській ОУНБ за участю науковців, представників духовенства, 
громадськості.  

  

Брик, А. Містечко Бучач подарувало світу нобелівського лауреата 
[Текст] / А. Брик // Наш день. — 2013. — 24 лип. — С. 8 : фотогр.  
Про життя і творчість єврейського письменника Шмуеля Агнона, лауреата Нобелівської 
премії в галузі літератури та літературні читання в Тернопільській ОУНБ.  

 

В арт-дворику на вулиці Агнона у Бучачі читатимуть твори письменника 
[Електронний ресурс] // Голос України : інформаційний портал. — Електрон. 
ст. — Режим доступу до ст.: http://golosukraine.com/publication/kultura/parent/ 
14452-v-art-dvoriku-na-vulici-agnona-u-buchachi-chitatim, вільний. — 
Заголовок з екрана. — Мова укр.  
Згадуються літературні читання з нагоди 125-ї річниці від дня народження письменника, 
які відбулися в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. 

 

Віконська, І. Книгозбірня сьогодні [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 
плюс. — 2013.— 17 лип. — С. 11. — (Обговорення).  
Громадські слухання «Сучасна бібліотека. Якою ми її бачимо?», ініційовані обласним 
відділенням Української бібліотечної асоціації, відбудуться в Тернопільській ОУНБ 
в жовтні.  

 

Віконська, І. Нобеліант із Бучача [Текст] // Вільне життя плюс. — 
2013.— 10 лип. — С. 1. — (Не прогавте).  
Повідомлення про літературні читання, присвячені 125-річчю від дня народження Шмуеля 
Йосефа Агнона, які відбудуться 17 липня в Тернопільській ОУНБ.  

 

Вітенко, В. І ватрівчанам, і особисто В. Щиренку [Текст] // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 14 серп. — С. 12. — (Подякуй, газето).  
Директор Тернопільської ОУНБ висловлює подяку дирекції та особисто Василю 
Васильовичу Щиренку, генеральному директорові ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА» за 
надану допомогу в обладнанні приміщення читального залу та книгосховища бібліотеки 
світильниками на суму майже 3 тис. грн. 
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Вірші Нобелівського лауреата із Бучача читали у Тернополі 
[Електронний ресурс] // Тернопільська липа. — Електрон. ст. — Режим 
доступу до ст.: http://lypa.com.ua/2013/07/18/virshi-nobelivskoho-laureata-iz-
buchacha-chytaly-u-ternopoli, вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр.  
Про літературні читання з нагоди 125-ї річниці від дня народження Агнона 
в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. 

 

Власенко, М. В Тернополі вшанували нобелівського лауреата з Гали-
чини [Електронний ресурс] / М. Власенко // Тернопільська липа. — 
Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: http://lypa.com.ua/2013/07/22/v-
ternopoli-vshanuvaly-nobelivskoho-laureata-z-halychyny, вільний. — Заголовок 
з екрана. — Мова укр.  
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці пройшли літературні 
читання з нагоди 125-ї річниці від дня народження письменника. 

 

Гапочка, О. Виставка Костели Жешува працює у тернопільській 
бібліотеці [Електронний ресурс] / О. Гапочка // Тернопільська липа. — 
Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: http://lypa.com.ua/2013/07/3/u-
ternopisksij-bibliotesi vystavka Kostely Sheshyva, вільний. — Заголовок 
з екрана. — Мова укр. 

 

Гапочка, О. Життя без наркотиків чи наркотики без життя [Текст] / 
О. Гапочка // Вільне життя плюс. — 2013. — 12 лип. — С. 6.  
Про зустріч представників громадських організацій, що відбулася в Тернопільській ОУНБ 
з нагоди Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх 
незаконним обігом. 

 

Гапочка, О. Творчість — жменька щастя [Текст] / О. Гапочка // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 2 серп. — С. 3. — (Експозиції).  
Про творчість Євгена Удіна та виставку «Костели Жешува» в Тернопільській ОУНБ. Вона 
створена за альбомом графічних робіт художника.  
 

Гапочка, О. Художник, для якого творча праця — власна жменька щастя 
[Текст] / О. Гапочка // 20 хвилин. — 2013. — 7— 8 серп. — С. 7.  
Виставка «Костели Жешува» експонується в Тернопільській ОУНБ. Вона створена за 
альбомом графічних робіт Євгена Удіна. 
  

Гунько, Р. Відверто про важливе [Текст] / Р. Гунько // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 2 серп. — С. 3. — (Книгозбірня поруч).  
Про круглий стіл «Хрещення Київської Русі: соціокультурні основи та сьогодення 
духовної традиції», присвячений 1025-річчю Хрещення Київської Русі, який відбувся 
в Тернопільській ОУНБ.  
 

Гунько, Р. Громадський журналіст. Круглий стіл «Хрещення Київської 
Русі» [Текст] / Р. Гунько // Інтернет-газета Тернополя Доба. — Електрон. 
ст. — Режим доступу до ст.: http://doba.te.ua/novyny/hromadskyj-zhurnalist-
kruhlyj-stil-hreschennya-kyjivskoji-rusi.html?utm_source=feedburner&utm_ 
medium=feed&utm/_campaign=Feed%3A+Dobanews+%28Doba.te.ua%29, 
вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр.  
25 липня 2013 року в Тернопільській ОУНБ відбувся круглий стіл «Хрещення Київської 
Русі: соціокультурні основи та сьогодення духовної традиції», присвячений 1025-річчю 
Хрещення Київської Русі. 
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День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий — травень 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 3. — С. 152—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [21 березня з нагоди Всесвітнього дня поезії 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека провела зустріч із 
головою ТОО НСПУ Євгеном Безкоровайним та презентацію його книжки 
«І так живу…»].  

 

Журавлюк, В. Виставка для бджолярів [Текст] / В. Журавлюк // Свобода. 
— 2013. — 23 серп. — С. 8.  
У відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки до Дня пасічника організовано виставку, на якій представлено 
тематичні періодичні видання та книги.  

 

Заходи з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі у Тернополі 
[Електронний ресурс] // Тернопільська липа. — Електрон. ст. — Режим 
доступу до ст.: http://lypa.com.ua/2013/07/22/zahody-z-nahody-1025-richchya-
hreschennya-kyjivskoji-rusi-u-ternopoli/, вільний. — Заголовок з екрана. — 
Мова укр.  
Згадується круглий стіл «Хрещення Київської Русі: соціокультурні основи та сьогодення 
духовної традиції» в Тернопільській ОУНБ. 

 

Золотнюк, А. Повернення Шмуеля Агнона [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 24 лип. — С. 7: фотогр. — (Нобеліант).  
Про літературні читання, присвячені 125-й річниці від дня народження Шмуеля Агнона, в 
Тернопільській ОУНБ.  
 

Золотнюк, А. Повернення Шмуеля Агнона [Електронний ресурс] 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс : всеукраїнська незалежна громадсько-
політична газета. — Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: http : // 
vilne.org.ua / index. Php ? option = com_content & view = article&id = 17640 : 
povernennya-shumelya-agnona & catid = 8 : almanah & Itemid=5, вільний. — 
Заголовок з екрана. — Мова укр.  
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулися літературні 
читання з нагоди 125-ї річниці від дня народження Агнона.  

 

Моліцька, Г. Культурне джерело Тернопілля [ Текст] / Г. Моліцька // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 19 лип. — С. 6. — (Нове видання щорічника).  
Огляд нового бібліографічного покажчика «Культура Тернопільщини: 2012 рік» та 
особливості його наповнення.  
 

Моліцька, Г. «Нечитальників» упізнати легко [Текст] / Г. Моліцька // 
Вільне життя плюс. — 2013. —23 серп. — С. 5. — (Нетлінна спадщина).  
Про новелу Леся Мартовича «Нечитальник», її зв’язок із нашим сьогоденням та роль 
бібліотек у розвитку суспільної потреби читання.  
 

Моліцька, Г. Чимало місця — Тернопіллю [Текст] / Г. Моліцька // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 9 серп. — С. 2. — (Бібліотечне видання).  
До Тернопільської ОУНБ надійшов бібліографічний покажчик «Краєзнавчі бібліографічні 
посібники бібліотек України 2006—2010», виданий Національною історичною 
бібліотекою України. Серед видань широко представлені посібники головної публічної 
бібліотеки Тернопілля.  
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Науковці та священики дискутували про хрещення Київської Русі 
[Електронний ресурс] // 20 хвилин. — Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: 
http://20minut.ua/Novyny-Ternopolya/Kult-podii/naukovci-ta-svyasheniki-diskutu/ 
vali-na-temu-hreshennya-kiyivskoyi-rusi-10286818.html, вільний. — Заголовок 
з екрана. — Мова укр.  
Ряд суперечок, доповнень та заперечень викликала серед представників як науки, так 
і духовенства дискусія на тему хрещення Київської Русі. Її проводили в Тернопільській 
обласній універсальній науковій бібліотеці 25 липня. 
 

Нобелівський лауреат з Бучача [Текст] // Свобода. — 2013. — 19 лип. — 
С. 1 : фотогр. — (Літературні читання). 
Про літературні читання «Нобелівський лауреат з Бучача», приурочені 125-річчю від дня 
народження видатного єврейського письменника, нашого земляка Шмуеля Йосефа 
Агнона, в Тернопільській ОУНБ.  

 

Орляк, А. Роджер покинув Штати, аби жити у Тернополі [Електронний 
ресурс] / А. Орляк // 20 хвилин : Tablet edition №118 від 2013-10-04. — 
Електрон. дані (1 файл, PDF, 11 МБ). — Т., 2013]. — Режим доступу: 
http://admin3.20.ua/img/pdf/0/44/4492.pdf, вільний. — Заголовок з екрана. — 
Мова укр.  
Згадується Тернопільська ОУНБ, у якій Роджер Кавасіні проводить безкоштовні курси 
англійської мови.  
 

Польова, Г. Із львівського форуму видавців [Текст] / Г. Польова, 
Т. Ковалькова // Вільне життя плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 5. — (До 
Всеукраїнського Дня бібліотек).  
Працівники Тернопільської ОУНБ привезли книжкові новинки з Форуму видавців 
у м. Львові. 

 

Тимків, Ю. У бібліотеці дегустували «Теплі історії» [Текст] / 
Ю. Тимків // Наш день. — 2013. — 25 верес. — С. 8 : фотогр. — (Культура). 
Про зустріч із письменницею й перекладачкою Надією Гербіш у Тернопільській ОУНБ.  
 

У Тернополі відбулися літературні читання, присвячені Шмуелю 
Йосефу Агнону [Електронний ресурс] // Тернопільська обласна рада. — 
Електрон. ст. — Режим доступу до ст.: http://www.obl-
rada.te.ua/diyalnist/novyny/u-ternopoli-vidbulysya-literaturni-chytannya-
prysvyacheni-shmuelyu-yosefu-ahnonu.html, вільний. — Заголовок з екрана. — 
Мова укр.  

 

Чайківська, Я. Навчальні заклади і страхові компанії на бульварі Тараса 
Шевченка [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 
11 верес. — С. 16 : фотогр. кол. — (Наше місто). 
Згадується історія будинку, в якому знаходиться Тернопільська ОУНБ. 

 

Шмуель Агнон 1790 разів згадав у своїх творах про рідний Бучач 
[Електронний ресурс] // Номер один. — Електрон. ст. — Режим доступу до 
ст.: http://gazeta1.com/index.php/uk-UA/126-novini-dnya/9443-shmuel-agnon-
1790-raziv-zgadav-u-svojikh-tvorakh-pro-buchach, вільний. — Заголовок 
з екрана. — Мова укр.  
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці пройшли літературні 
читання з нагоди 125-ї річниці від дня народження письменника. 
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Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Данилків, І. Акварелі душі [Текст] / І. Данилків // Наш день. — 2013. — 

18 верес. — С. 7 : фотогр.  
Про відкриття виставки Михайла Николайчука «Естетичні одкровення» в Тернопільській 
обласній бібліотеці для молоді.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 3. — С. 152—159 : фотогр. — ( Тернопіль у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [19 березня Тернопільська обласна бібліотека для 
молоді запросила студентів-філологів ТНПУ ім. В. Гнатюка на презентацію 
книги вибраних поезій Євгена Безкоровайного «І так живу…»].  

 

Деркач, З. Читальний зал під відкритим небом [Текст] / З. Деркач // 
Свобода. — 2013. — 12 лип. — С. 3. — (Добрі вісті).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді створили літній читальний зал. 10 липня 
відбулось урочисте відкриття.  
 

Донцова, Ю. Експозицію розширили [Текст] / Ю. Донцова // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 23 серп. — С. 1. — (Виставки).  
Виставку «Духом завжди була вільною, залишалася Україною», приурочену до Дня 
Незалежності, відкрили в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.  

 

«Духом завжди була вільною, залишалася Україною» [Текст] // Наш 
день. — 2013. — 4 верес. — С. 4 : фотогр.  
Книжкова виставка під такою назвою відкрилась до Дня Незалежності України в обласній 
бібліотеці для молоді за підтримки начальника міського управління юстиції 
В. Марцинкевича. У чотирьох розділах представлено понад 70 документів.  
 

Золотнюк, А. Читальний зал просто неба [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2013.— 17 лип. — С. 7. — (Книгозбірня поруч).  
Переглянути періодику й художню літературу, скористатися бездротовим Інтернетом 
можна у літньому читальному залі, що діє одразу перед обласною бібліотекою для молоді. 
ЇЇ працівники прагнуть привернути увагу до книги й читання та бібліотеки.  

 

Кобильник, Б. Бібліотека нового покоління [Текст] / Б. Кобильник // 
Свобода. — 2013. — 13 верес. — С. 6 : фотогр.  
Про літню школу молодих бібліотекарів, організовану Українською бібліотечною 
асоціацією за підтримки програми «Бібліоміст». У її роботі взяли участь працівники 
Тернопільської обласної бібліотеки для молоді.  
 

Осадчук, Л. У Тернополі діятиме Літній читальний зал просто неба 
[Текст] / Л. Осадчук // День. — 2013. — 11 лип. — С. 9. — (Ініціатива).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді створено читальний зал просто неба. Тут 
можна буде не лише переглянути літературу і періодичні видання, а й скористатися WI-FI, 
взяти участь у майстер-класах, зустрітися з цікавими людьми.  

 

Чайківська, Я. Читання книг просто неба [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній.— 2013. — 24 лип. — С. 6 : фотогр.  
Про літній читальний зал. Так Тернопільська обласна бібліотека для молоді популяризує 
читання.  
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Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Береженко, О. Нові способи активного навчання [Текст] / О. Береженко 

// Вільне життя плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 5. — (До Всеукраїнського 
Дня бібліотек). 
Про враження від участі в роботі літньої школи бібліотекарів у с. Поляниці Івано-
Франківської області розповідає провідний бібліотекар Тернопільської обласної 
бібліотеки для дітей Оксана Береженко. 

 

Колопенюк, М. Про наших знають у Польщі [Текст] / М. Колопенюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 17 липня. — С.6. 
Працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей репрезентували творчий проект 
відділу обслуговування дошкільнят і учнів 1—4 класів «Бібліомістечко» на II Польсько-
українській конференції «Бібліотека єднає покоління: діяльність публічних бібліотек 
в інтересах дітей, молоді та людей похилого віку» у Львові. 
 

Колопенюк, М. У ногу з часом [Текст] / М. Колопенюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 26 лип. — С. 1. — (Книгозбірня поруч).  
Про творчий проект «Бібліомістечко» в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей.  
 

Курій, Н. Тернопільське «Бібліомістечко» побувало на ярмарку [Текст] / 
Н. Курій // Свобода. — 2013. — 19 лип. — С. 4.  
Тернопільська обласна бібліотека для дітей представила на Міжрегіональному ярмарку 
«Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє» в рамках проекту «Бібліоміст» 
цікаві форми роботи для найменших користувачів. Вони отримали схвальну оцінку колег.  

 

Стецій, Г. «Бібліомістечко» на ярмарку [Текст] / Г. Стецій // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 24 лип.— С. 11. — (Книгозбірня поруч).  
Тернопільська обласна бібліотека для дітей репрезентувала на Міжрегіональному ярмарку 
проект із популяризації серед маленьких читачів форм роботи за методикою відомого 
італійського педагога Марії Монтесорі, що розвивають здібності у дітей. Проект був 
високо оцінений спеціалістами бібліотечної справи.  

 

Томків, Л. Допомагаємо виховувати особистість [Текст] / Л. Томків // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 5. — (До Всеукраїнського Дня 
бібліотек).  
Про роботу Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. 

 

Чайківська, Н. Для юних читачів [Текст] / Н. Чайківська // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 2. — (Відвідайте). 
Тернопільська обласна бібліотека для дітей запрошує відвідати святкові заходи з нагоди 
Всеукраїнського дня бібліотек. 
 

Шилова, Л. Даруємо мудрість книг [Текст] / Л. Шилова // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 6. — (До професійного свята). 
Про здобутки Тернопільської обласної бібліотеки для дітей розповідає завідувачка 
інформаційно-бібліографічного відділу Людмила Шилова.  

 

Інші бібліотеки області 
Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

Бобрівець, М. Книжки і ляльки [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 30 серп. — С. 3. — (Отакої!). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дітей відкрито музей національної ляльки. 
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Бобрівець, М. Посвяткуємо… у бібліотеці? [Текст] / М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 28 серп. — С. 7 : фотогр. кол. — 
(Несподіваний ракурс). 
Про відкриття етноцентру в Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих.  
 

Вандзеляк, Г. Величні поети Будний та Ярмуш пішли з життя 
молодими… [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 20 верес. — С. 8 : 
фотогр.  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся вечір пам’яті, присвячений 
видатним поетам Тернопілля.  
 

Гадомська, Л. Бібліотеки хочуть почути думку громадян [Текст] / 
Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 10 лип. — С. 4 : фотогр.  
Бібліотеки Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи стали 
ініціаторами організації громадських слухань з приводу поліпшення та вдосконалення 
надання бібліотечних послуг користувачам.  

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 3. — С. 152—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [27 лютого в Тернопільській центральній міській 
бібліотеці для дітей відбулася зустріч-«марафон» із письменницею 
Валентиною Семеняк-Штангей].  

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 3. — С. 152—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» 
відбулася зустріч читачів із київськими письменниками Ларисою 
Лебедівною, Станіславом Бондаренком та Володимиром Шовкошитим].  

 

Деркач, М. Музей ляльок… у бібліотеці [Текст] / М. Деркач // Високий 
замок. — 2013. — 30 серп.—1 верес. — С. 4. 
У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дітей відкрито музей ляльки.  
 

Дігай, Т. Від Нижбірка до Всесвіту [ Текст] /Т. Дігай // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 5 лип. — С. 5 : фотогр. — (Свічка пам’яті).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася літературна імпреза з нагоди 65-
річчя від дня народження світлої пам’яті українського поета, прозаїка, публіциста, 
лауреата премії ім. Братів Лепких Івана Демчишина.  

 

Касіян, В. Рукоділлю навчатимуть у … бібліотеці [Текст] / В. Касіян // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 16 серп. — С. 8. — (Коротко).  
Майстер-класи з декупажу, бісероплетіння, малювання, виготовлення ляльок-мотанок, 
виробів із солоного тіста, витинанок та інших видів рукоділля щомісяця проводитимуть 
у центрі дитячого дозвілля. Його планують відкрити 25 серпня в бібліотеці № 3 для дітей.  

 

Козелко, С. Марія Баліцька зізналася в коханні… [Текст] / С. Козелко // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 6 верес. — С. 8 : фотогр. 
Про презентацію книги «Осяйний Тернопіль» тернопільської письменниці Марії Баліцької 
в міській бібліотеці № 4 для дорослих.  
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Лівінський, О. На Східному відкрили бібліотеку-етноцентр [Текст] / 
О. Лівінський ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2013. — 
28 серп. — С. 8 : фотогр. кол.  
При Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих відкрили бібліотеку-етноцентр. 
  

Лівінський, О. У третій дитячій книгозбірні навчають юних народних 
умільців [Текст] / О. Лівінський ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 
2013. — 28 серп. — С. 8 : фотогр. кол.  
Тернопільська міська бібліотека № 3 для дітей перетворилася на центр дитячої творчості.  
 

Луків, Н. Горіла свічка пам’яті поету [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 
2013. — 3 лип. — С. 12 : фотогр. — ( Духовність).  
 Літературний вечір на честь світлої пам’яті тернопільського поета, письменника Івана 
Демчишина організували в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля».  
 

Мадзій, І. Уміють в Олексинцях святкувати [Текст] / І. Мадзій // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 21 серп. — С. 7 : фотогр. — (Гріє душу село, рідне 
село).  
Жителі села Олексинці, що на Борщівщині, відзначили свято села. Завідувачка бібліотеки 
до цієї дати організувала й провела «круглий стіл» за участю іменитих земляків.  

 

Мельничук, Б. Івану Демчишину виповнилося б лише 65… [Текст] / 
Б. Мельничук // Нова Тернопільська газета.— 2013. — 3 — 9 лип. — С. 4.  
Про цікаві факти з життя Івана Демчишина розповіли його друзі на літературній годині, 
присвяченій 65-річчю від дня народження українського поета, в бібліотеці-музеї 
«Літературне Тернопілля».  
 

Михайленко, М. Їм не судилося слово гучне, а слово великого болю 
[Текст] / М. Михайленко // Вільне життя плюс. — 2013. — 18 верес. — С. 2 : 
фотогр. 
Дві книжково-ілюстративні виставки відкрили в бібліотеці-музеї «Літературне 
Тернопілля». Вони присвячені життю й творчості двох українських поетів-уродженців 
Тернопільщини — Степана Будного та Василя Ярмуша. 
 

Ониськів, О. Старий Нижбірок: голос його дороги [Текст] / 
М. Ониськів ; фотогр. В. Братана // Вільне життя плюс. — 2013. — 31 лип. — 
С. 6 : фотогр. — (Пам’яті Івана Демчишина).  
Про заходи з нагоди 65-річчя відомого письменника, громадського діяча Івана Демчишина 
у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» та в рідному селі Старий Нижбірок. 
  

Пшоняк, І. Дітей безкоштовно навчатимуть англійської мови [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2013. — 10 лип. — С. 4 : фотогр.  
32 дітей віком від 6 до 17 років безкоштовно навчатимуть англійської мови, залучивши до 
цього викладача з діаспори Тараса Малюжинського. Заняття розпочалися в центральній 
дитячій бібліотеці.  

 

Семеняк, В. Літературний десант у музеї [Текст] / В. Семеняк // 
Свобода. — 2013. — 2 серп. — С. 8. — (Спілчанське).  
Члени обласного літературного об’єднання, що діє при обласній організації Національної 
Спілки письменників України, липневе засідання провели у музеї «Літературне 
Тернопілля», який міститься в бібліотеці № 2 для дітей.  
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Тимків, Ю. Літні канікули з англійською [Текст] : Тарас Малюжинський 
з Канади навчатиме тернопільських школярів безкоштовно / Ю. Тимків // 
Наш день. — 2013. — 10 лип. — С. 5 : фотогр.  
Про курси англійської мови в центральній дитячій бібліотеці.  

 

Тимків, Ю. Тернопільські школярі попрощалися з канадським вчителем 
[Текст] / Ю. Тимків // Наш день. — 2013. — 31 лип. — С. 5 : фотогр. 
У центральній дитячій бібліотеці м. Тернополя урочисто закінчилися літні курси 
англійської мови, які відбулися завдяки ініціативі канадського вчителя українського 
походження Тараса Малюжинського.  
 

Томчишин, Ю. Англійська задурно [Текст] / Ю. Томчишин // 
Експрес. — 2013. — 11—18 лип.— Тернопільські новини. — С. 14.  
Безплатні курси розпочалися у центральній дитячій бібліотеці і працюватимуть три тижні.  

 

Третій «Бібліофест» — з VIP-гостями [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 25 верес.—1 жовт. — С. [5]. 
25—27 вересня у Тернополі втретє відбудеться «Бібліофест». Його мета — популяризація 
та підтримка бібліотек. 

 

У бібліотеці відкрили етно-центр [Текст] / підгот. Ю. Тимків // Наш 
день. — 2013. — 28 серп. — С. 8. — (Святкує файне місто). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих урочисто відкрили етноцентр.  
 

Цебрій, Є. У бібліотеці — музей ляльок [Текст] / Є. Цебрій // 
20 хвилин. — 2013. — 28—29 серп.— С. [2] : фотогр. кол.  
Оглянути авторські ляльки тернопільських майстринь можна в кімнаті-музеї, що діє 
в Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дітей.  
 

Чайківська, Я. Тернопільські школярі полюбили канадського вчителя 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 31 лип.— С. 7 : 
фотогр. — (Довкола).  
Канадський українець із Вінніпегу Тарас Малюжинський завершив тритижневі курси 
англійської мови для школярів нашого міста в центральній дитячій бібліотеці.  
 

Чайківська, Я. Третій «Бібліофест» знову об’єднає шанувальників книги 
[Текст] / Я. Чайківська ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2013. — 
25 верес. — С. 8 : фотогр.  

 

Чайківська, Я. Ляльковий центр у бібліотеці [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 4 верес. — С. 8 : фотогр. кол. — (Цікаве).  
Тернопільська міська бібліотека № 5 для дітей стала музеєм етнічної ляльки.  
 

Чайківська, Я. Поетів об’єднала нова збірка віршів [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 28 серп. — С.13 : фотогр.  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація збірки віршів 
«Славень Тернополю», до якої увійшли твори тернопільських поетів, присвячені нашому 
місту.  
 

Чайківська, Я. Світлої пам’яті Івана Демчишина [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 3 лип. — С. 9 : фотогр. — 
(Літературний Тернопіль).  
Про вшанування пам’яті поета, громадського діяча Івана Демчишина у бібліотеці-музеї 
«Літературне Тернопілля». У заході взяли участь найближчі друзі та знайомі. 
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Чайківська, Я. У бібліотеці оселяться ляльки [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній.— 2013. — 7 серп. — С.6 : фотогр.  
Бібліотека № 5 для дітей зустріне День міста — у новому форматі, а саме — стане музеєм 
етнічної ляльки.  
 

Чайківська, Я. У бібліотеці-музеї висадився літературний десант 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній.— 2013. — 31 лип. — С.6.  
Бібліотека-музей «Літературне Тернопілля» став місцем зустрічі творчих людей краю та 
України. 8 липня тут відбулося засідання членів обласного літературного об’єднання.  

 

Інші бібліотеки  
Гринчак, К. Земляків об’єднала книга [Текст] / К. Гринчак // Свобода. — 

2013. — 20 верес. — С. 8 : фотогр.  
Про презентацію книги Ганни Кичук «Ланівчани: постаті й долі» у Лановецькій 
центральній бібліотеці. 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 3. — С. 152—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [23 березня в Залозецькій бібліотеці, що на 
Зборівщині, прозвучала літературно-музична композиція «Жайворонки», 
присвячена 65-річчю від дня народження знаного тернопільського 
письменника й науковця, заслуженого діяча мистецтв України Олега 
Германа].  

 

Дзісяк, Я. Поетична підкова [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. — 
2013. — 5 лип. — С. 4. — (Творчі зустрічі).  
Літераторів із Чорткова та гостей міста зібрала літературна зустріч «Поетична підкова». За 
традицією, відбулася вона у читальному залі центральної бібліотеки.  

 

Книги — морська глибина, хто в них пірне аж до дна… [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2013. — 14 — 20 серп. — С. 3.  
На Шумщині стартували громадські слухання «Місце бібліотеки в житті громади».  
 

Ланівчани: постаті і долі [Текст] // Наш день. — 2013. — 18 верес. — 
С. 8 : фотогр.  
У Лановецькій центральній бібліотеці відбулася презентація книги Ганни Кичук 
«Ланівчани: постаті й долі». 

 

Лісовська, О. У Великобірківській бібліотеці — тиждень польської 
культури [Текст] / О. Лісовська // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 
14 — 20 серп. — С. 3.  
Про тиждень польської культури та зустріч польської молоді з місцевою 
у Великобірківській центральній бібліотеці.  
 

Моргун, О. До отчого краю родина скликає [Текст] / О. Моргун // 
Свобода. — 2013. — 9 серп. — С. 8 : фотогр. — (У книгозбірнях 
Лановеччини).  
Уже традиційно Лановецька центральна бібліотека запрошує велику читацьку родину до 
своєрідної вітальні. Нещодавно тут відбулося родинне свято, в якому взяли участь 
представники шанованих сімей із Іванковець, Білозірки та Москалівки, 
  



 12 

Настроєві картини Олени Горголь [Текст] / фотогр. М. Коломійчука // 
Наш день. — 2013. — 24 лип. — С. 3 : фотогр.  
У Лановецькій центральній бібліотеці відкрито персональну виставку живопису студентки 
Львівської національної академії мистецтв Олени Горголь. В експозиції — 31 робота.  

 

Оревчук, Л. Перша спроба заявити про себе [Текст] / Л. Оревчук // Наш 
день. — 2013. — 7 серп. — С. 13 : фотогр.  
У виставковому просторі Лановецької центральної бібліотеки відкрилася виставка робіт 
«Крізь призму світосприйняття». Вона стала творчим дебютом художника із Верхівця 
Олега Дробоцького.  
 

Пенюта, Н. «Вічні істини» [Текст] / Н. Пенюта // Свобода. — 2013. — 
26 лип. — С. 6. — (До 1025-річчя Хрещення Русі-України).  
Під такою назвою в Гусятинській центральній бібліотеці для дітей організували книжкову 
виставку, приурочену 1025-річчю Хрещення Київської Русі.  
 

Пчола, С. Не скидати швидкості на вітражах [Текст] / С. Пчола // 
Свобода. — 2013. — 9 серп. — С. 8 : фотогр. — (У книгозбірнях Лано-
веччини).  
Директор Лановецької централізованої бібліотечної системи про виставку-дебют 
графічних робіт і декоративних живописних полотен студента факультету образотворчого 
мистецтва Кременецького педагогічного коледжу Олега Дробоцького у виставковій залі 
бібліотеки.  
 

Семеняк, В. Фіалковий рай [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2013. — 
9 серп. — С. 8.  
Про завідувачку бібліотеки села Великі Гаї та її квіткові захоплення.  
 

Тракало, О. Василь Лопух презентуватиме «Енциклопедію» у Заліщиках 
[Текст] / О. Тракало // Свобода. — 2013. — 5 лип. — С. 4. — (Наш анонс).  
У фондах Заліщицької центральної бібліотеки є чимало видань Наукового товариства 
імені Тараса Шевченка в Америці, які передає бібліотекам району з Нью-Йорку дійсний 
член НТШ, уродженець міста Заліщики Василь Лопух. Про це повідомляє директор 
Заліщицької ЦБС Ольга Тракало.  
 

Тракало, О. Славний педагог Тадей Залеський [Текст] : [до 120 річчя від 
дня народження] / О. Тракало // Свобода. — 2013. — 6 верес. — С. 3 : фотогр.  
Директор Заліщицької ЦБС Ольга Тракало про Тадея Залеського — професора 
учительської семінарії в Заліщиках.  
 

Федечко, М. Заліщики [ Текст] / М. Федечко // Вільне життя плюс. — 
2013. — 19 лип. — С. 8. — (Одним абзацом).  
Завідувачка Лисівської сільської бібліотеки-філії Заліщицької ЦБС Віра Головацька 
підготувала краєзнавчу годину «Він родом з нашого села», присвячену 115-й річниці від 
дня народження Євгена Храпливого — громадського діяча, агронома і кооператора.  

 

Федишин, Б. У світ книжок [ Текст] / Б. Федишин // Сільські вісті. — 
2013. — 4 лип. — С. 2 : фотогр. — (Слово про сучасницю).  
Про Лідію Кошеву завідувачку Сапанівською сільською бібліотекою, що в Креме-
нецькому районі. Вона створила всі умови для якнайкращого обслуговування 
користувачів.  
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Музейна справа 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

Гаврилюк, О. Історія одного експоната: гульден Кюрфюста 
Бранденбурга [Текст] : до 100-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого 
музею / О. Гаврилюк, В. Шумська // Вільне життя плюс. — 2013. — 
7 серп. — С. 9 : фотогр. — (Великі і малі гроші).  
Опис нумізматичної колекції Тернопільського обласного краєзнавчого музею.  

 

Гаврилюк, О. Історія одного експоната: шабля короля Яна III 
Собеського [Текст] / О. Гаврилюк, В. Шумська // Вільне життя плюс. — 
2013. — 10 лип. — С. 9 : фотогр. — (До 100-річчя Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею).  

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 3. — С. 152—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [24 лютого в залі обласного краєзнавчого музею 
відбулася презентація другої поетичної збірки «Для тебе» Зіновія Козьо]; 
[протягом лютого — травня діяли виставки: «Кобзар у долі України», 
«Шевченкіана мовою графіки Миколи Стратілата», «Щоб наша правда не 
пропала, щоб наше слово не вмирало» (до Міжнародного дня рідної мови), 
«Пам’яті Тамари Удіної», «Володимир Лучаківський в історії Тернополя» (до 
175-річчя від дня народження); живописних робіт «Красо моя, Тернопілля», 
«Живемо державною самостійністю» (до 140-річчя М. Міхновського), 
«Тернопільському ставу — 465», «У вінок пам’яті про велику битву» (до 69-ї 
річниці визволення Тернополя від нацистів), «Художник ліричного 
обдарування» (до 125-річчя від дня народження І. Хворостецького].  

 

Завішна, Г. Речник серця на майдані долі [ Текст] / Г. Завішна, 
Н. Українець // Вільне життя плюс. — 2013. — 2 серп. — С. 6 : фотогр. — 
(Експозиція). 
Нещодавно в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка 
фондових матеріалів «Поет — то речник серця на майдані долі», присвячена 60-річчю від 
дня народження відомого поета, журналіста, перекладача, публіциста, літературознавця 
Володимира Барни. 

 

Золотнюк, А. «Новий позитивізм» у Тернополі [ Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 16 серп. — С. 8 : фотогр. — (Експозиції).  
Полотна, на яких поєдналися експресіонізм та абстракціонізм, представили в обласному 
краєзнавчому музеї. Їх авторка — уродженка Настасова Тернопільського району, нині 
мешканка Відня Христина Куріца-Ціммерман.  

 

Костюк, С. Роки набавляють вічності [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 23 серп. — С. 1. — (Вістки з краєзнавчого).  
Виставкою «Яскравіє пам’яті свіча» в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 
пошановано 10-річчя трагічної загибелі Івана Гавдиди.  
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Костюк, С. Співпраця на відстані [ Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 23 серп. — С. 1. — (Вістки з краєзнавчого).  
Стараннями заслуженого працівника культури України Степана Бубернака в народному 
музеї історії села Ягільниці Чортківського району експонується виставка на відзначення 
100-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею.  
 

Кульчицька, О. Земля відкриває таємниці [Текст] / О. Кульчицька // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 19 лип. — С. 3. — (До 100-річчя Тернопіль-
ського обласного краєзнавчого музею).  
Про цікаві геологічні експонати Тернопільського обласного краєзнавчого музею.  

 

Ленчук, І. Сподвижниця музейної справи [ Текст] / І. Ленчук // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 17 лип. — С. 7. — (Постаті).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонувалася виставка «Пам’ятаємо, 
шануємо…» (До 125-річчя від дня народження Стефанії Садовської).  
 

Посвята 70-річчю УПА і УГВР [Текст] // Свобода. — 2013. — 12 лип. — 
С. 5.— (Виставки).  
Цікаву філателістичну виставку відкрили 8 липня 2013 року в Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї. Відомий київський філателіст Олександр Канівець присвятив її 70-
річчю УПА та Українській Головній Визвольній Раді.  

 

Правдива, Д. Кожен мав що сказати [Текст] / Д. Правдива // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 12 лип. — С. 2. — (Обрії «Просвіти»).  
В обласному краєзнавчому музеї відбулася урочиста конференція з нагоди 137-ї річниці 
від дня заснування «Просвіти» міста Тернополя.  

 

Пукач, В. «І спогадом вернувся в отчий край…» [Текст] / В. Пукач // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 20 верес. — С. 3. — (З героїчного роду). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку пам’яті видатного 
громадсько-політичного діяча Мирослава Болюха.  

 

Стецько, В. Щедрий дарунок сина іконописця [Текст] : унікальні 
світлини та ікони передав перед смертю син художника Андрія 
Наконечного — Зеновій / В. Стецько // Номер один. — 2013. — 25 верес. — 
С. [15] : фотогр.  
Син митця-іконописця Андрія Наконечного Зеновій передав двом тернопільським 
обласним музеям — художньому та краєзнавчому, а також Львівському національному 
музею ім. А. Шептицького документи, світлини, ікони, малюнки батька. 
  

Швець, Ю. Про хрещення розкажуть марки [Текст] / Ю. Швець // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 26 лип. — С. 1. — (Варто відвідати).  
В обласному краєзнавчому музеї 1025-річчя Хрещення Русі вшанували по-особливому — 
за допомогою марок. У день пам’яті княгині Ольги, 24 липня, запрацювала філателістична 
виставка «Мистецтво і релігія у філателістичних виданнях».  
 

Тернопільський обласний художній музей 
Брик, А. Картини з присмаком кави [ Текст] / А. Брик // Наш день. — 

2013. — 10 лип. — С. 5 : фотогр.  
В обласному художньому музеї відкрилася виставка картин художників зі Львова Івана 
й Олександра Войтовичів.  
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Дуда, І. Лауреати року — тернопільські музеї [Текст] / І. Дуда // 
Свобода. — 2013. — 10 лип. — С. 1. — (Приємно повідомити).  
У Національному художньому музеї України (м. Київ) відбулася урочиста церемонія 
нагородження переможців VIII Всеукраїнської акції «Музейна подія року — 2012». 
Дипломи лауреатів за перше місце в номінації «Найкраща подія року — 2012» отримали 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей та Тернопільський обласний художній 
музей.  

 

Кременецький обласний літературно-меморіальний музей  
Юліуша Словацького 

Бондючна, Ю. Слідами Словацького [Текст] / Ю. Бондючна // 
Літературна Україна. — 2013. — 12 верес. — С. 15. — (Літературна карта).  
Про міжнародні літературно-мистецькі зустрічі «Діалог двох культур», які відбулися 
в Кременецькому обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького.  
 

Шаган-Тетеря, М. Від діалогу культур — до діалогу держав [Текст] / 
М. Шаган-Тетеря // Вільне життя плюс. — 2013. — 13 верес. — С. 6 : фотогр.  
Про хід цьогорічних міжнародних літературно-мистецьких зустрічей «Діалог двох 
культур», що відбувалися в Кременецькому обласному літературно-меморіальному музеї 
Юліуша Словацького. 
 

Шевчишина, О. У Кременці — діалог двох культур [Текст] / 
О. Шевчишина // Свобода. — 2013. — 6 верес. — С. 3 : фотогр.  
У Кременецькому обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького 
відбувся ІХ Міжнародний літературно-мистецький форум «Діалог двох культур». 
 

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

Черемшинський, О. Це сталося 45 років тому... [Текст] / О. Черем-
шинський // Вісті Придністров'я. — 2013. — 30 серп. — С. 3 : фотогр. — 
(Культура і життя). 
До 45-річчя з часу відкриття етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка 
у с. Велесневі Монастириського району. 
 

Черемшинський, О. Це сталося 45 років тому [Текст] / О. Черемшин-
ський // Вільне життя плюс. — 2013. — 6 верес. — С. 5.  
З історії та сьогодення етнографічно-меморіального музею В. Гнатюка у с. Велесневі 
Монастириського району.  
 

Обласний комунальний музей Богдана Лепкого, м. Бережани 
Будар, Т. А на згадку прозвучали безсмертні «Журавлі» [Текст] / 

Т. Будар // Свобода. — 2013. — 26 лип. — С. 7 : фотогр. — (На пошану 
Богдана Лепкого).  
В обласному музеї Богдана Лепкого (м. Бережани) відбулася година пам’яті до 72-ї 
річниці відходу у вічність нашого славного земляка, видатного письменнка, культурного 
та громадського діяча Богдана Лепкого.  
 

Інші музеї 
«Бережани на старій поштівці» [Текст] // Свобода. — 2013. — 4 верес. — 

С. 12 : фотогр.  
Про виставку «Бережани на старій поштівці» колекціонера з м. Львова Андрія Захаркова-
Олійника в Бережанському краєзнавчому музеї. 
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Бережанці зроблять 200 кроків до Тараса Шевченка [Текст] // Номер 
один. — 2013. — 4 верес. — С. 3 : фотогр.  
24 серпня в Бережанському краєзнавчому музеї відбулася офіційна презентація проекту 
«200 кроків до Тараса Шевченка». Його мета — 200 днів до величного ювілею 
розповідати про Кобзаря щодня.  
 

Будар, Т. «Казку для всіх» подарувала… мисткиня [Текст] / Т. Будар // 
Свобода. — 2013. — 31 лип.— С. 3 : фотогр. — (З любов’ю до дітей).  
У Бережанському краєзнавчому музеї в рамках фестивалю «Казка мойого життя» та 
Всеукраїнського відео проекту «З любов’ю до дітей» 19 червня відкрили виставку 
живопису й ілюстрацій до дитячих книг і комп’ютерних ігор «Казка для усіх» художниці 
Дарії Тимоніної зі Львова.  
 

Гончаренко, О. «Колись так виконували вказівки ЦК, а нині вказівки 
Смика», або Як у Тернополі відкривали музей Бойчука [Текст] / 
О. Гончаренко // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 28 серп. — 
3 верес. — С. [2] : фотогр.  
Про відкриття кімнати-музею М. Бойчука в Тернопільській художній школі та скандал 
навколо цієї події.  
 

Зюбровська, Н. У музею Крушельницьких — півстолітній ювілей 
[Текст] : [інтерв’ю з директором меморіального музею Соломії 
Крушельницької в с. Біла Тернопільського району Надією Зюбровською] / 
розмовляла Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 2013. — 23 серп. — С. 3 : 
фотогр. — (Славна пам’ять земляків).  

 

Луків, Н. Її пісня звучить у нашім серці [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 
2013. — 20 верес. — С. 5 : фотогр. — (У сузір’ ї світової слави). 
Цими днями музей Соломії Крушельницької в с. Білій Тернопільського району 
відсвяткував півстолітній ювілей. 

 

Олексюк, В. Буремними дорогами у вічність [Текст] / В. Олексюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 28 серп. — С. 5. — (Враження). 
Враження від відвідування Тернопільського історико-меморіального музею політичних в’язнів. 

 

Савак, Б. Невтомний краєзнавець із хутора Веснівки [Текст] / Б. Савак // 
Свобода. — 2013. — 12 лип. — С. 5. — ( Йому спокій тільки сниться).  
Відкрито виставку козівського ентузіаста культури і невтомного краєзнавця Любомира 
Півсетка в Денисівському краєзнавчому музеї. Вона присвячена 45-річчю від дня його 
народження.  
 

Садовська, Г. Йшли на свято, а потрапили на сварку [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2013. — 28 серп. — С. 6.  
Про пристрасті навколо відкриття кімнати-музею М. Бойчука в Тернопільській художній 
школі.  
 

Чайківська, Я. Музей Михайла Бойчука відкриють у художній школі 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 7 серп. — С. 6 : 
фотогр. — (ART).  
До дня міста управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради відкриє музей 
Михайла Бойчука на базі міської художньої школи.  

 

Чайківська, Я. Півстолітній музей Соломії Крушельницької [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 25 верес. — С. 8. 
Меморіальний музей Соломії Крушельницької в с. Білій Тернопільського району 
відсвяткував півстолітній ювілей 
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Юрса, Г. Соломіїній оселі — 50 [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 1.  
Про відзначення 50-річчя меморіального музею Соломії Крушельницької в с. Білій 
Тернопільського р-ну. 

 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр 

ім. Т. Г. Шевченка 
Безпалько, М. Він вражав не лише своїми роботами // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 6 : фотогр.  
Пам’яті художника Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата премії 
ім. М. Бойчука, знаного скульптора й живописця Казимира Сікорського. 
  

Василечко, О. Обережно: осипається культура! [Текст] / О. Василечко // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 7 серп. — С. 4 : фотогр. — (Фотофакт).  
Про приховану небезпеку, що несуть відпале каміння, штукатурка, цемент. 
Наголошується на ситуації з Тернопільським академічним обласним українським 
драматичним театром ім. Т. Г Шевченка.  
 

Вербіцький, А. Ігор Сачко: «Єдине, від чого ніколи не відмовляюся, — 
театр…» [Текст] / А. Вербіцькій // Свобода. — 2013. — 25 верес. — С. 5 : 
фотогр. — (На ювілейній ноті). 
3 жовтня відомий актор Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Ігор Сачко відзначить 55-річчя від дня 
народження та 33-річчя творчої діяльності.  

 

Вербіцький, А. Прокуратура вимагає покарати керівника драмтеатру 
[Текст] / А. Вербіцький // Свобода. — 2013. — 2 серп. — С. 1.  
Про наслідки організації базарного торговища у закладі культури. Прокуратуру області не 
задовольняють дисциплінарні стягнення стосовно в. о. художнього керівника Терно-
пільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.  
 

Деркач, З. Сезон закрили гучною прем’єрою [Текст] / З. Деркач // 
Свобода. — 2013. — 3 лип. — С. 1. — (У світі мистецтва).  
Перед творчими канікулами актори драмтеатру показали прем’єру вистави «За крок до 
тебе» Миколи Коляди, що сколихнула публіку. 

 

Кушнірук, З. Коли емоції зашкалюють [Текст] : на сцені і в залі Занадто 
одружений таксист / З. Кушнірук // Наш день. — 2013. — 25 верес. — С. 8 : 
фотогр. — (Культура). 
Прем’єра комедії «Занадто одружений таксист» у Тернопільському академічному 
обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
  

Маньовська, В. Драмтеатр відкриває сезон [Текст] / В. Маньовська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 6 верес. — С. 8. 
15 вересня відкриють театральний сезон у Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.  

 

Мацишин, А. Фурор на завершення сезону [Текст] / А. Мацишин // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 5 лип. — С. 8 : фотогр. — (Тернопільські 
театральні вечори).  
Дві години надзвичайних вражень та емоцій подарувала остання прем’єра уже минулого 
театрального сезону — вистава «За крок до тебе». Режисер Олег Мосійчук 
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Петро Ластівка — актор-гладіатор [Текст] //Свобода. — 2013. — 
10 лип. — С. 10 : фотогр. — (Мистецтво).  
Про тернопільського актора, режисера та драматурга Петра Ластівку, який 5 липня 
відзначив свій 91-й день народження. На сцені актор побував в усіх можливих образах, 
переспівав чимало арій з музичних вистав та оперет, написав багато віршів та п’єс, став 
народним артистом України.  

 

Попович, Ж. У драмтеатрі режисер Микола Бажанов дебютував із 
«Занадто одруженим таксистом» [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 
2013. — 25 верес. — С. 13 : фотогр. 
На сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка відбулась прем’єра комедії Р. Куні «Занадто одружений таксист».  
 

Пшоняк, І. Артист [Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного] театру Іван Ляховський презентував першу 
поетичну збірку [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2013. — 
28 серп. — С. 13 : фотогр.  
Презентація книги Івана Ляховського «Двох муз слуга» відбулася 19 серпня в Артгалереї 
Тернопільської обласної організації НСХУ. 

 

Репка, Б. Не до фестивалю, не до Шевченка? [Текст] : [інтерв’ю з в.о. 
директора Тернопільського академічного обласного українського драма-
тичного театру ім. Т. Г. Шевченка Борисом Репкою ] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 10 лип. — С.7 : фотогр. — (Під завісу сезону).  
Про прем’єрні вистави сезону, розчарування, долю фестивалю «Тернопільські театральні 
вечори. Дебют».  

 

Садовська, Г. Режисерський дебют Миколи Бажанова [Текст] / Г. Садов-
ська // Вільне життя плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 3 : фотогр.  
Про прем’єрну виставу Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка «Занадто одружений таксист» за п’єсою Р. Куні. 
 

Тимків, Я. На театралів чекають три прем’єри [Текст] / Я. Тимків // Наш 
день. — 2013. — 4 верес. — С. 3 : фотогр. — (З перших вуст). 
15 вересня стартує новий сезон у Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Чайківська, Я. На виставі «Занадто одружений таксист» можна луснути 
від сміху [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 
25 верес. — С. 8 : фотогр.  
Про прем’єру комедії «Занадто одружений таксист» за п’єсою Р. Куні в Тернопільському 
академічному обласному українському театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Чайківська, Я. Режисери і актори драмтеатру готують цікаві прем’єри 
[Текст] / Я. Чайківська ; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. —2013. — 
4 верес. — С. 8 : фотогр. кол. 
 

Юхно-Лучка, М. Було не любити [Текст] : прем’єра у драмтеатрі : 
«Занадто одружений таксист» / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 25 верес.—1 жовт. — С. [5] : фотогр.  

 

 



 19 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Волянюк, Н. Відкриття сезону у ляльковому театрі [Текст] / Н. Воля-

нюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 13 верес. — С. 6 : фотогр. — 
(Завітайте). 

 

Ніженко, Г. Чого прагне душа українська? [Текст] / Г. Ніженко // 
Свобода. — 2013. — 12 лип. — С. 6. — (Театральна афіша).  
Про виставу «Сотниківна» на сцені Тернопільського академічного обласного театру 
актора і ляльки.  

 

Семеняк, В. «Сотниківна» — у подарунок тернополянам [Текст] / 
В. Семеняк // Свобода. — 2013. — 17 лип. —С 5 : фотогр. — (Національна 
пам’ять). 
У приміщенні Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки 
презентовано виставу «Сотниківна». Її режисер-постановник — керівник драматичного 
театру-студії «Сузір’я» Орест Савка. 

 

Чубата, Д. «Сотниківна» від «Сузір’я» [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 26 лип. — С. 6. — (Коротко).  
Про виставу «Сотниківна», що відбулася в Тернопільському академічному обласному 
театрі актора і ляльки. Самодіяльні актори театру-студії «Сузір’я» зуміли передати 
благородство, патріотизм українського народу та його нев’янучий гумор.  

 

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Чотири серця, що б’ються в темпі алегро [Текст] // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 20 верес. — С. 1.  
Тернопільська обласна філармонія запрошує на концерт квартету дерев’яних духових 
інструментів «Козаки Поділля».  
  

Чубата, Г. Знову в Тернополі — «Козаки Поділля» [Текст] / Г. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 20 верес. — С. 1.  
У Тернопільській обласній філармонії відбудеться концерт Державного академічного 
козацького ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля».  
 

Шот, М. Під знаком двох геніїв [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2013. — 27лип. — С. 6.  
Про закриття 73-го концертного сезону в Тернопільській обласній філармонії.  
 

Шот, М. Під знаком Шевченка та Верді [Текст] / М. Шот // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 5 лип. — С. 8 : фотогр. — (Завіса до осені).  
Свій 73-й концертний сезон Тернопільська обласна філармонія завершила під знаком двох 
геніїв, 200-річчя від дня народження яких відзначатимемо незабаром — італійського 
композитора Джузеппе Верді та славетного Тараса Шевченка.  

 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
Бурма, В. Горнусь до тебе, Україно! [Текст] / В. Бурма // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 30 серп. — С. 5 : фотогр. — (Фоторепортаж). 
Про творчий звіт мистецьких колективів Бережанщини в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 

Новосядлий, Б. До річниці Конституції [Текст] / Б. Новосядлий; фотогр. 
І. Пшоняка // Свобода. — 2013. — 3 лип. — С. 3: фотогр. — (Урочиста 
академія).  
Про творчий звіт майстрів мистецтв Козівського району в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса.  
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Чайківська, Я. Кращі колективи Козови виступили в «Березолі» [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. —2013. — 3 лип. — С. 2 : фотогр. — 
(Життя громади).  
З нагоди Дня Конституції в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся творчий звіт 
мистецьких колективів Козівщини. 

 

Штокало-Пархомчук, Я. Козівщина не лише край вишиття [Текст] / 
Я. Штокало-Пархомчук; фотогр. І. Пшоняка // Вільне життя плюс. — 2013. — 
10 лип. — С. 6 : фотогр. — (Події). 
Про мистецький звіт Козівського району з нагоди Дня Конституції України «Моя 
Україна — це світ вишиття» в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. Огляд програми та 
виставки декоративного й ужиткового мистецтва.  

 

Інші концерти 
Козак, М. Пам’ять Івана Демчишина вшанували на його малій 

батьківщині [ Текст] / М. Козак // Тернопіль вечірній. — 2013. — 7 серп. — 
С. 6 : фотогр.  
У селі Старий Нижбірок відбулося велике концертно-мистецьке дійство на відзначення 
65-річчя від дня народження Івана Демчишина. Власне на малій батьківщині поета 
завершився місячник його пошанування. 

 

Кушнірук, З. Веселилося, жартувало, сміялося [Текст] / З. Кушнірук ; 
фотогр. І. Пшоняка // Наш день. —2013. — 21 серп. — С. 8 : фотогр. — (Мала 
батьківщина).  
У Котюжинах на Збаражчині святкували День села. Відбувся святковий концерт, який 
організувала завідувачка клубу Тетяна Хільчук.  
 

Полин, Я. Принеси мені пролісків білих… [Текст] : поетові Степанові 
Будному виповнилося б нині 80 / Я. Полин ; фотогр. М. Василечка // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 23 серп. — С. 4 : фотогр. — (Події. Дати. Імена). 
Про свято в Струсові на відзначення 80-річного ювілею від дня народження Степана 
Будного. У заході взяли участь тернопільські літератори Я. Гевко, Б. Хаварівський, 
М. Ониськів та педагог А. Снігур.  

 

Клубні заклади 
Український дім «Перемога» 

Деркач, З. Експонати передала і мама з Канади [Текст] / З. Деркач // 
Свобода. — 2013. — 28 серп. — С. 5. — (Мистецтво). 
23 серпня в Українському домі «Перемога» відомий у м. Тернополі «сірниковий» майстер 
Мар’ян Вархолік відкрив свою першу персональну виставку.  

 

Золотнюк, А. Художник українського пейзажу [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 30 серп. — С. 8 : фотогр. 
Про виставку тернопільського художника Миколи Мельника в Українському домі 
«Перемога». 

 

Федечко, М. «Боже, нам єдність подай» [Текст] / М. Федечко //Вільне 
життя плюс. — 2013. — 26 лип. — С. 1 : фотогр. — (Виставки).  
18 липня відомий тернопільський майстер світлин, член Всеукраїнської спілки 
фотохудожників Михайло Бенч відзначив 40-річчя творчої діяльності. З цієї нагоди 
в Українському домі «Перемога» він презентував виставку «Боже, нам єдність подай».  
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Чайківська, Я. Задушевний спокій картин Миколи Мельника [Текст] / 
Я. Чайківська ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2013. — 
28 серп. — С. 13 : фотогр.  
Про враження від виставки картин тернопільського художника Миколи Мельника 
в Українському домі «Перемога».  

 

Інші клубні заклади 
Томчишин, Ю. Майстер скрипкових душ [Текст] / Ю. Томчишин //Наш 

день. — 2013. — 24 лип. — С.3 : фотогр.  
Про Олександра Гаврилюка з Шумська. Він працює в районному будинку культури, 
а вільний час присвячує виготовленню музичних інструментів.  
 

Навчальні заклади 
Тернопільське обласне державне музичне училище 

ім. Соломії Крушельницької 
Чепанин, М. «Золотий вік» баяна і акордеона розпочинається в ХХІ 

столітті в Україні [Текст] / М. Чепанин, В. Сподаренко // Українська музична 
газета. — 2013. — № 2 (квіт.—серп.). — С. 2—4. — Зі змісту: М. Рудзін-
ський. Тернопіль. — С. 3. 
Про концерт-марафон «День українського баяна і акордеона» в Києві та аналогічні 
концерти в містах обласного значення. Директор Тернопільського обласного державного 
музичного училища Михайло Рудзінський подає інформацію проте, як у Тернополі 
відбувся концерт «Свято баянно-акордеонного мистецтва в Україні».  
 

Інші навчальні заклади 
Тернопільська обласна комунальна комплексна  

школа мистецтв ім. І. Ґерети 
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 3. — С. 152 — 159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [26 березня в Тернопільській експериментальній 
комплексній школі мистецтв ім. І. Ґерети відбулася науково-практична 
конференція «Ігор Ґерета — засновник школи духовного відродження», 
присвячена 75-річчю від дня народження громадського діяча, археолога, 
культуролога, мистецтвознавця].  
 

Тернопільська музична школа № 1 
У музичної школи буде ім’я [Текст] // Вільне життя плюс. — 2013. — 

23 серп. — С. 3. — (За рішенням сесії).  
Тернопільська музична школа № 1 носитиме ім’я Василя Барвінського. Відповідне 
рішення ухвалили на черговій сесії міської ради.  
 

Інші навчальні заклади 
Гойденко, О. Символ Тарасового ювілею [Текст] / О. Гойденко // 

Порадниця. — 2013. — 11 лип. — С. 2 : фотогр. — (Порадницька 
Шевченкіана).  
Про художника, викладача Бережанської художньої школи Олега Шупляка — переможця 
конкурсу на кращий ескіз логотипу з відзначення 200-річчя від дня народження 
Т. Г. Шевченка.  
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Виставки, пленери 
Всеукраїнський живописний пленер «StareHove місто» 

Брик, А. Княже містечко на Тернопільщині може стати Меккою для 
художників [Текст] /А. Брик // Наш день. — 2013. — 10 лип. — С. 13 : 
фотогр.  
Наприкінці червня Теребовлю знову заполонили люди з мольбертами. Тут відбувся 
живописний пленер «StareHove місто», на яке запросили титулованих майстрів пензля зі 
всієї України.  
 

Луків, Н. Живописців надихали скарби Теребовлі [Текст] / Н. Луків // 
Свобода. — 2013. — 10 лип. — С. 12 : фотогр. — (Мистецький вернісаж). 
Про II Всеукраїнський живописний пленер «StareHove місто». Титуловані художники сім 
днів змальовували найкрасивіші пейзажі міста.  
 

Всеукраїнський скульптурний пленер «Камінь. Алегорія» 
Гугушвілі, Т. «Камінь. Алегорія» [Текст] : у Тернополі з‘явилося 

12 нових скульптур] / Т. Гугушвілі // День. — 2013. — 6 серп. — С. 2 : 
фотогр.  

 

Красновська, О. Емоції у камені [Текст] / О. Красновська //Експрес. — 
2013. — 8 — 15 серп. — Тернопільські новини. — С. 12 : фотогр.  
12 неймовірних скульптур, які виготовили 12 митців з усієї України, прикрасили наше 
місто. Вони стануть цілісним ансамблем образів, які дадуть тернополянам привід для 
роздумів, будуть надихати на творчість та милуватимуть око. 
  

Красуляк, І. Парк прикрасять пленеристи [Текст] / І. Красуляк // 
Експрес. — 2013. — 26 — 28 лип. — С.19.  
З 22 липня до 1 серпня у Тернополі триватиме всеукраїнський скульптурний пленер 
«Камінь. Алегорія», приурочений до Дня міста. В рамках пленеру 12 скульпторів з усієї 
України виготовлять для міста 12 дивовижних скульптур. Вони будуть розміщені у парку 
«Топільче».  
 

Лінчевська, С. Тернопіль прикрасять нові скульптури [Текст] / 
С. Лінчевська // Вільне життя плюс. — 2013. — 26 лип. — С. 3. — (Час 
місцевий).  
У Тернополі розпочав роботу Всеукраїнський скульптурний пленер «Камінь, Алегорія», 
приурочений до Дня міста. 
 

Попович, Ж. У парку «Топільче» постануть алегоричний Шевченко та 
закодована в камені музика [Текст] / Ж. Попович // Номер один. —2013. — 
31 лип. — С. 3 : фотогр.  
Рівно тиждень тривав пленер скульпторів у Тернополі (23—30 липня). За цей час майстри 
виготовили з каменю понад 10 авторських творів. Ініціатором такої ідеї був начальник 
управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Олександр Смик.  

 

Скульптури стоятимуть у Тернополі 300 років [Текст] Свобода. — 
2013. — 7 серп. — С. 12 : фотогр. — («Камінь, Алегорія»). 
Всеукраїнський скульптурний пленер «Камінь. Алегорія» провели для того, щоби 
залишилось щось на майбутнє і це могли бачити наступні покоління.  
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Тимків, Ю. Тернопіль прикрасять алегорії в камені [ Текст] / Ю. Тим-
ків // Наш день. — 2013. — 31 лип. — С. 4 : фотогр.  
Скульптурний пленер йде до завершення. Тож незабаром наше місто прикрасять 
дванадцять чудових скульптур, які змушуватимуть замислитися над життям і просто 
милуватимуть око.  

 

Чайківська, Я. Відкрили алею скульптур [Текст] / Я. Чайківська ; 
фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2013. — 28 серп. — С. 2.  
У м. Тернополі відбувся скульптурний пленер «Камінь. Алегорія», завдяки якому місто 
збагатилося унікальними мистецькими витворами. 
 

Чайківська, Я. Мавки, кобзарі, людські чесноти зафіксовані у камені 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 31 лип. — С. 7 : 
фотогр.  
Про скульптурний пленер у Тернополі.  

 

Юхим, О. Алегорія каменю у реаліях сучасності / О. Юхим // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 31 лип. — С. 9 : фотогр. — (Музи вселяють надію).  
Один із майданчиків у тернопільському гідропарку правив майстернею просто неба для 
двадцяти відомих українських скульпторів. У результаті спільної роботи митців Тернопіль 
отримав витвори мистецтва, що милуватимуть око не одного покоління.  
 

Інші виставки, пленери 
Вандзеляк, Г. «Мій шлях додому заснував спориш» [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 13 верес. — С. 1 : фотогр. — (Виставка 
пам’яті). 
Під такою назвою в ДАТО відкрито виставку, приурочену річниці переселення лемків.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 3. — С. 152—159 : фотогр. — ( Тернопіль у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [16 березня на відзначення 65-ліття від дня 
народження поета, громадського діяча Михайла Левицького в Державному 
архіві Тернопільської області відкрито виставку «Ще б зронити на рідну ниву 
хоч пір’ їну свого крила…»].  

 

Поліщук, Т. «Нерозгадані таємниці» Івана Марчука [Текст] : у Музеї 
історії Києва відкрили виставку живопису знаменитого майстра / Т. Поліщук 
; фотогр. Б. Корпусенка // День. — 2013. — 28 серп. — С. 12 : фотогр. — 
(Фоторепортаж).  

 

Пшоняк, І. Палац кіно заквітчали фіалками [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 28 серп. — С. 9 : фотогр. кол.  
Про виставку фіалок клубу «Сенполія-Захід» у «Палаці кіно».  

 

Пшоняк, І. «Тернопільську палітру» відкрили у Артгалереї [ Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2013. — 28 серп. — С. 13 : фотогр.  
До Дня Незалежності України та Дня міста Тернополя в Артгалереї обласної організації 
Національної спілки художників України відкрито виставку «Тернопільська палітра».  

 

Свято прикрасили фіалками [ Текст] / підгот. Ю. Тимків // Наш день. — 
2013. — 28 серп. — С. 8 : фотогр. — (Музи вселяють надію).  
Вестибюль «Палацу кіно» на кілька днів перетворився на справжнє царство квітів. Кілька 
сотень фіалок презентували на виставці представники клубу «Сенполія-Захід».  
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Шот, М. Малювали художники лірників [Текст] / М. Шот // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 19 лип. — С. 8 : фотогр. — (Захоплення).  
Про Мирона Постолана із с. Жукова Бережанського району, який організував мистецький 
пленер, присвячений темі лірників.  

 

Фестивалі, конкурси, масові свята 

Всеукраїнський фестиваль лемківської культури  
«Дзвони Лемківщини» 

 

Вербіцький, А. До «Лемківської ватри» [Текст] / А. Вербіцький // 
Свобода. — 2013. — 26 лип. — С. 1. — (Наші фестивалі).  
Голова Монастириської районної державної адміністрації Іван Білик про цьогорічну 
програму та покращені умови проведення XV Всеукраїнського фестивалю лемківської 
культури «Дзвони Лемківщини».  

 

Вербіцький, А. На Монастирищині відлунали «Дзвони Лемківщини» 
[Текст] / А. Вербіцький // Свобода. —2013. — 7 серп. — С. 1, 3 : фотогр. — 
(Свято).  
Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини» є наймасовішою культурною подією на 
Тернопіллі. Цьоріч на нього прибули лемки з багатьох куточків України та світу. Окрім 
ледь не сотні мистецьких колективів, свою майстерність показали і кулінари, які 
приготували багато автентичних страв.  

 

Воронович, З. Місце для намету займали за кілька днів до фестивалю 
[Текст] / З. Воронович // Високий замок. — 2013. — 9 — 11 серп. — С. 4 : 
фотогр.  
Щороку на початку серпня Монастириська перетворюється на лемківську столицю. Цього 
року сюди приїхала рекордна кількість відвідувачів. Насиченою була й програма 
фестивалю.  
 

Вперше три колективи, якими керує один чоловік, вийшли до фіналу 
«Дзвонів Лемківщини» [Текст] // Свобода.— 2013. — 14 серп. — С.12 : 
фотогр. — (Приємно повідомити).  
Йдеться про переможця обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів, 
зразковий аматорський художній фольклорно-обрядовий гурт «Ходаки» з Малого 
Ходачкова, а також жіночий вокальний ансамбль «Романчани» та дитячий художній 
фольклорно-обрядовий гурт «Романівський обертас» із Романівки Тернопільського 
району. Всіма цими колективами керує заслужений працівник культури, відмінник освіти 
України Михайло Полюга.  
 

Герасимів, З. У «Дзвони Лемківщини» били понад 30 тисяч лемків 
[Текст] /З. Герасимів // Номер один. — 2014. — 7 серп. — С. 2 : фотогр.  
Традиційно протягом двох фестивальних днів на великій сцені «Ватри» виступлять 
колективи з різних куточків України та з-за кордону, які прославлятимуть Лемківщину, її 
культуру, традиції. Для найменших учасників фестивалю влаштували «Лемківську 
ватрочку».  

 

Данилків, І. У лемківському «Єрусалимі» знову палала ватра // Наш 
день. — 2013. — 7 серп. — С. 1, 20 : фотогр.  
Так називають містечко Монастириська на Тернопіллі, куди щороку приїжджають лемки, 
щоб помолитися разом, заспівати пісень, помріяти про майбутнє і згадати про минуле. 
Збирає їх усіх фестиваль «Дзвони Лемківщини». Цьогоріч уже в 15-й раз.  
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Ковальчук, О. Добре, що серед нас є талановиті люди, які відроджують 
традиції! [Текст] / О. Ковальчук // 20 хвилин. — 2013. — 14 — 15 серп. — 
С. [ 7] : фотогр. 
Тернополянку Оксану Ковальчук вразили виступи трьох гуртів під керівництвом 
заслуженого працівника культури України Михайла Полюги на Всеукраїнському 
фестивалі «Дзвони Лемківщини».  
 

Красновська, Л. Після втрати дому — 69 років у сльозах [Текст] : 
фестиваль «Дзвони Лемківщини» зібрав у 15-ту річницю аж 30 тисяч гостей! 
Серед них були лемки не лише з України, а й США, Росії та Словаччини. 
Концерт у перший день свята тривав до глибокої ночі. Адже всі приїхали 
у Монастириську себе показати та інших подивитися / Л. Красновська // RIA 
плюс. — 2013. — 7 серп. — С. 1, 3 : фотогр. 

  

Курій, Н. «Дзвони Лемківщини»: із журбою радість обнялися [Текст] / 
Н. Курій // Свобода. — 2013. — 9 серп. — С. 3 : фотогр. — (Відгомін свята).  
Уже 15 років поспіль у перші серпневі вихідні дні на Всеукраїнський фестиваль «Дзвони 
Лемківщини» з’ їжджаються лемки зі всього світу.  
 

Лучка, Д. Уп’ятнадцяте «Дзвони Лемківщини» просили до святкової 
гостини! [Текст] / Д. Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 7 — 
13 серп. — С.10 : фотогр.  
Про одну з найбільш масових культурних подій Тернопільщини — XV Всеукраїнський 
фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини».  

 

Ніженко, Г. Готуємось до фестивалю [Текст] / Г. Ніженко // Cвобода. — 
2013. — 17 лип. — С. 2.— (Добрі вісті).  
Про приготування до проведення XV Всеукраїнського фестивалю лемківської культури 
«Дзвони Лемківщини».  

 

Осадчук, Л. «Дзвони Лемківщини» знову кличуть на фестиваль [Текст] / 
Л. Осадчук // День. — 2013. — 31 лип. — С. 2 : фотогр. 
На Всеукраїнському фестивалі «Дзвони Лемківщини» виступатимуть майже сто 
мистецьких колективів і виконавців з України, Польщі, Словаччини, Канади. Чимало буде 
й дитячих колективів.  

 

Романенко, Л. Три колективи Михайла Полюги — на одній сцені! 
[Текст] / Л. Романенко // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 14—
20 серп. — С. 3 : фотогр. — (Культурні новини).  
Для заслуженого працівника культури України Михайла Полюги 4 серпня стало 
історичною датою. На завершення другого фестивального дня XV Всеукраїнського 
фестивалю «Дзвони Лемківщини» виступили відразу три колективи, художнім керівником 
яких він є.  

 

Романенко, Л. «Я собі заспівам на високій горі!..» [Текст] : 3—4 серпня 
XV Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини» / Л. Романенко // Нова 
Тернопільська газета. — 2013. — 31 лип.—6 серп. — С. 3 : фотогр.  
 

Фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» [Текст] // 
Культура і життя. — 2013. — 2 серп. — С. 2.  
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Чайківська, Я. На лемківську ватру приїхало понад 30 тисяч гостей 
[Текст] / Я. Чайківська; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2013. — 
7 серп. — С. 7 : фотогр.  
Авторка статті знайомить із найколоритнішими учасниками цьогорічної ватри.  
 

Шот, М. На кармені завжди палатиме ватра [Текст] : на Тернопіллі 
уп’ятнадцяте зорганізували найбільший у світі фестиваль лемківської 
культури / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 8 серп. — С. 10.  
Про хід дводенного Всеукраїнського фестивалю «Дзвони Лемківщини», де понад сто 
професійних та аматорських колективів і окремих виконавців популяризували лемківську 
культуру. Різноманітною була й лемківська кухня.  

 
 

Всеукраїнський фестиваль сільської молоді 
«Купальська феєрія» 

 

Балик, В. У Чагарях відгуляли купальський фестиваль [Текст] / В. Ба-
лик // Номер один. — 2013. — 10 лип. — С. 2 : фотогр.  
У ніч з 6 на 7 липня в селі Чагарі Гусятинського району відбувся V Всеукраїнський 
фестиваль сільської молоді «Купальська феєрія».  

 

Вербіцький, А. «Купальська феєрія» у Чагарях — свято чудес та 
несподіванок [Текст] : V Всеукраїнський фестиваль сільської молоді 
«Купальська феєрія» зібрав на Тернопільщині, у селі Чагарі, учасників та 
гостей з різних куточків України //Свобода. — 2013. — С. 3 : фотогр. — 
(Фестивалі).  

 

Завітайте на «Купальську феєрію» [Текст] //Свобода. — 2013. — 
5 лип. — С. 2. 
Повідомлення про наступний V Всеукраїнський фестиваль сільської молоді «Купальська 
феєрія» та тих, хто візьме участь у ньому.  
 

Майданюк, М. « Купальська феєрія» у Чагарях [Текст] / М. Майданюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 10 лип.— С. 11 : фотогр. — ( Звичаї нашого 
народу).  
Близько двадцяти виконавців і творчих колективів з усієї України розважали численну 
публіку своїм співом, танцями та грою на музичних інструментах.  

 

Смільська, О. До Чагарів з’ їхалися відомі зірки [Текст] /О. Смільська // 
Нова Тернопільська газета. — 2013. —10 — 16 лип. — С. 4 : фотогр.  
Всеукраїнський фестиваль «Купальська феєрія» зібрав чимало гостей з різних куточків 
Тернопілля та України. Родзинкою свята була концертна програма, що зібрала на одній 
сцені і професіоналів, і майстерних аматорів. Фестиваль ініціював меценат Михайло 
Мацієвський.  

 

Тимків, Ю. «Купальська феєрія» вразила зірками та феєрверками 
[Текст] / Ю. Тимків // Наш день. — 2013. —10 лип. — С. 13 : фотогр. 
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Обласний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького самодіяльного 
художнього мистецтва газових господарств Тернопільської області 

«Блакитний вогник — 2013» 
 

Ковальова, О. У них попереду багато перемог [Текст] /О. Ковальова // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 5 лип. — С. 3 : фотогр. — (Блакитний 
вогник).  
Про підсумковий концерт обласного фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького 
самодіяльного художнього мистецтва газових господарств Тернопільської області 
«Блакитний вогник — 2013» та його переможців. Оцінювало виступи журі з обласного 
методичного центру народної творчості.  

 

Деркач, З. Танцюрист від трьох років [Текст] / З. Деркач // Свобода. — 
2013. — 5 лип. — С. 8 : фотогр. — (Юні таланти).  
Про юних танцюристів Валерія Фролова та Каріну Сум, які посіли перше місце 
у танцювальному жанрі на фестивалі-конкурсі «Блакитний вогник — 2013».  

 

Фольклорно-мистецьке свято  
«В Борщівському краї цвітуть вишиванки» 

Гошій, І. Борщів борщ з’ їв бо «найвкусніший»! [Текст] / І. Гошій // Нова 
Тернопільська газета. — 2013. —11—17 верес. — С. 3 : фотогр. кол.  
8 вересня Борщівський край відфестивалив усьоме. Фольклорно-мистецьке свято 
«В Борщівському краї цвітуть вишиванки» зібрало тисячі гостей.  
  

Густенко, О. Борщівська мотанка потрапила у Книгу рекордів України 
[Текст] / О. Густенко // Номер один. — 2013. — 11 верес. — С. 3.  
Відтепер у Книзі рекордів України Борщівщина представлена лялькою-мотанкою висотою 
13,8 м, яка прикрашала фольклорно-мистецьке свято «В Борщівському краї цвітуть 
вишиванки».  
 

Деркач, З. У Борщівському краї «зацвіли» вишиванки! [Текст] / З. Дер-
кач // Свобода. — 2013. — 11 верес. — С. 1, 3 : фотогр. кол. — (Тернопілля 
веселиться). 
Про хід фестивалю «В Борщівському краї цвітуть вишиванки». 
  

Деркач, З. Улюблена вчителька, прекрасна поетеса і вміла майстриня… 
[Текст] / З. Деркач // Свобода. — 2013. — 13 верес. — С. 3 : фотогр. — 
(Народна творчість). 
Про майстриню-лялькарку із с. Більче-Золотого Борщівського району Катерину 
Бутовську. На цьогорічному фестивалі «В Борщівському краї цвітуть вишиванки» вона 
презентувала виставку своїх робіт. 
 

Мадзій, І. Борщівщина — край вишиванок, борщу і... рекордів [Текст] / 
І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2013. — 11 верес. — С. 2 : фотогр. кол.  
Про особливості цьогорічного фестивалю «В Борщівському краї цвітуть вишиванки». 
  

Попович, Ж. У Борщеві з’ їли 4 тисячі літрів борщу! [Текст] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 11 верес. — С. [15] : фотогр. кол.  
Цьогорічне фольклорно-мистецьке свято «В Борщівському краї цвітуть вишиванки» 
зібрало понад 25 тисяч учасників та гостей.  
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Тимків, Ю. У Борщові милувалися вишиванками та смакували борщем 
[Текст] / Ю. Тимків, І. Данилків ; фотогр. авт. // Наш день. — 2013. — 
11 верес. — С. 1, 3 : фотогр. кол. — (Осінній фестиваль). 
Про цьогорічний фестиваль «В Борщівському краї цвітуть вишиванки». 

 

Ярема, Г. На фестивалі «Борщ’ їв» борщем нагодували всіх [Текст] : 
у Тернопільській області відбулося свято вишиванки і смачних українських 
страв / Г. Ярема // Високий замок. — 2013. — 10 верес. — С. 4 : фотогр. 
кол. — (Країна).  
У рамках фольклорно-мистецького свята «В Борщівському краї цвітуть вишиванки» 
відбувся традиційний фестиваль борщу «Борщ’ їв».  

 

Інші фестивалі та конкурси 
 

Бідзіля, Т. Етнофестиваль скликає друзів [Текст] / Т. Бідзіля // 
Свобода. — 2013. — 19 лип. — С. 1, 3. — (Бережанські мотиви).  
У Бережанах уже втретє відбувся фестиваль альтернативної музики «Рурисько», який 
організувала Бережанська міська громадська організація «Рідне місто» (керівник — 
Володимир Якимів).  

 

Ботюк, О. «Рурисько»: фестиваль з душею [Текст] /О. Ботюк //Нова 
Тернопільська газета. —2013. —10—16 лип. — С. 4 : фотогр.  
У Бережанах відбувся молодіжний етнофестиваль «Рурисько».На нього було запрошено 
понад двадцять гуртів.  

 

Брухаль, Г. «Не цураймося, признаваймося»…» [Текст] / Г. Брухаль // 
Голос України. — 2013. — 6 лип. — С. 12.  
Раз на два роки опільці, що мешкають в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській 
областях, збираються у прикарпатському місті Рогатині на самобутній фестиваль народної 
творчості «Пісні Опілля».  
 

Будар, Т. «Дзвони Лисоні» — спогад про «кривавий тан» українських 
героїв [Текст] / Т. Будар // Свобода. — 2013. — 27 верес. — С. 7 : фотогр. — 
(Як з Бережан до Кадри…). 
15 вересня на горі Лисоні поблизу Бережан відбувся 8-й регіональний фестиваль 
стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні». 
 

Швець, Ю. Пофестивалимо із «Файним містом» [Текст] / Ю. Швець // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 19 лип. — С. 3. — (Варто побувати).  
На два дні Тернопіль стане столицею рок-музики України через масштабний музичний 
фестиваль «Файне місто», який відбудеться 20—21 липня на острівку «Чайка» у парку 
ім. Т. Г. Шевченка. Підкорятимуть публіку 23 гурти.  

 

Аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання Тернопільщини 

Дитяча хорова школа «Зоринка» 
Чайківська Я. «Зоринка» виховує професійні кадри [Текст] / Я. Чайків-

ська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 11 верес. — С. 9 : фотогр. кол. 
Про дитячу хорову школу «Зоринка» з м. Тернополя та її вихованців. 
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Зразковий аматорський дитячий ансамбль танцю «Первоцвіт» 
З нагородою! З нагоди Дня Конституції України Президент України 

Віктор Янукович відзначив державними нагородами і наших краян [Текст // 
Свобода. — 2013. — 3 лип. — С. 2. — (Приємно повідомити).  
Балетмейстерові зразкового аматорського дитячого ансамблю танцю «Первоцвіт» 
Копичинського міського центру культури і дозвілля Гусятинського району Оксані 
Дереворіз присвоєно звання «Заслужений працівник культури України».  

 

Народний аматорський лемківський обрядово-фольклорний ансамбль 
«Лемківщина» 

Гачевська, С. Свято у Підзамочку [Текст] / С. Гачевська // Свобода. —
2013. — 19 лип. — С. 4 : фотогр. — (Душі криниця).  
Про аматорський обрядово-фольклорний колектив будинку культури села Підзамочок 
Бучацького району та 20-річчя присвоєння йому звання «народний».  

 

Шмига, Я. «Лемківщина» відзначила ювілей [ Текст] / Я. Шмига // Нова 
Тернопільська газета. — 2013. — 17—23 лип. — С. 3 : фотогр.  
Народний аматорський лемківський обрядово-фольклорний ансамбль «Лемківщина» 
з села Підзамочок Бучацького району відомий не тільки в області, а й далеко за межами 
України — скрізь, де живуть і признаються лемки. Сьогодні він святкує 20-річчя 
присвоєння звання «народний». 

 

Муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі» 
Кушнірик, М. Мирослав Кушнірик: «Помахав паличками, а наче 

розвантажив вагон вугілля» [Текст] : [інтерв’ю з диригентом 
Муніципального оркестру «Оркестра Волі» Мирославом Кушніриком] / 
спілкувалася Любов Гадомська; фотогр. з особистого архіву М. Кушнірика // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 10 лип. — С. 8 : фотогр. — (Особистості).  
 

Інші аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання 

Будар, Т. «Розмарія» на «Танцювальній фієсті» [Текст] / Т. Будар // 
Свобода. — 2013. — 18 верес. — С. 2.  
Про поїдку зразкового танцювального колективу «Розмарія» із Бережан до Польщі 
в рамках європейського молодіжного обміну. 
  

Качор, М. Дам лиха закаблукам! [народний ансамбль фольклорного 
танцю «Галичанка» Буданівського ліцею] [Текст] / М. Качор // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 18 верес. — С. 9 : фотогр. — (Фотознайомство). 
 

Красновська Л. «Аби наш музичний гурт жив, мусимо грати і на 
весіллях, і на забавах…» [Текст] : солістка гурту «Фіра» Ірина Музика не 
боїться змін. Головне для неї — бути на сцені, співати! Співачка каже, що 
добивається свого лише той, хто дійсно горить своєю роботою, нею живе. 
Тож таких принципів вона й дотримується / Л. Красновська // RIA плюс. — 
2013. — 7 серп. — С. 20 : фотогр.  

 

Ляхович, Х. Забагато пристрасті не буває [Текст] / Х. Ляхович // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 20 верес. — С. 8 : фотогр.  
Про тернопільський джазово-фольклорний гурт «BRIO». 
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Сільські колективи, які знає Європа [Текст] // Наш день. — 2013. — 
14 серп. — С. 8 : фотогр.  
Про три талановитих колективи, які створив заслужений працівник культури, відмінник 
освіти України Михайло Полюга.  

 

Фаліон, Н. «Лісапетний батальйон» «засвітився» на цілий мільйон 
[Текст] : [інтерв’ю з керівником гурту «Лісапетний батальйон» Наталією 
Фаліон] / [вела] С. Вітрова // Наш день. — 2013. — 31 лип. — С. 1—3 : 
фотогр.  
Про володарів головного призу грандіозного шоу «Україна має талант» гурт «Лісапетний 
батальйон». 

Персоналії 
 

Бабій, О. Сергій Бондар — художник-педагог [Текст] / О. Бабій // 
Свобода. — 2013. — 28 серп. — С. 10 : фотогр. кол.  
Про Сергія Бондара — викладача образотворчого мистецтва Чортківського педагогічного 
училища ім. Олександра Барвінського.  

 

Брик, А. Геннадій Сімонов: «Коли малюю ікону, то можу спати, 
розмовляти, їсти, а вона — у мене в голові [Текст] / А. Брик // Наш день. — 
2013. — 7 серп. — С. 3 : фотогр.  
Про тернопільського художника Геннадія Сімонова, з-під рук якого вже двадцять років 
народжуються унікальні ікони.  
 

Вандзеляк, Г. Нев’янучі квіти ромена Бориса Демківа [Текст] / Г. Ванд-
зеляк // Свобода. — 2013. — 26 лип. — С. 6 : фотогр. — (Наші незабутні).  
Спогади про Бориса Демкова — поета, публіциста, перекладача, журналіста, який 
20 липня відсвяткував би день народження.  
 

Виходець з тернопільського села став заслуженим артистом Росії 
[Текст] // Свобода. — 2013. — 9 серп. — С. 8. — (Зустрічі без прощань).  
Про уродженця Тернопільщини, а нині одного з найвідоміших кларнетистів планети, 
професора Російської академії музики імені Гнєсіних, заслуженого артиста РФ Івана 
Оленчина.  
 

Гадомська, Л. У музику закоханий до нестями [відомий тернопільський 
композитор та диригент Леонід Міллер] / Л. Гадомська ; фотогр. 
І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2013. — 25 верес. — С. 7 : фотогр.  
  

Гривас, С. Першу скрипку зробив із старих вуликів [Текст] / С. Гривас // 
20 хвилин. — 2013. — 25—25 верес. — С. [1,3] : фотогр. 
Про скрипкового майстра з Тернопільщини Олександра Гаврилюка. 
  

Дмітрух, М. Про серйозне — з усмішкою [Текст] : [інтерв’ю з терно-
пільським художником, членом Національної спілки художників України та 
Асоціації карикатуристів Дмитром Дмітрухом] / розмовляла О. Цимбров-
ська // Свобода. —2013. — 16 серп. — С. 5 : фотогр. — (У робітні митця).  
 

Лазо, С. Сергій Лазо: бажаю вам відкриттів, нових, добрих, світлих книг 
[Текст] : [інтерв’ю з письменником, бардом, нашим земляком Сергієм Лазо] / 
спілкувалася Н. Пасічник // Українська літературна газета. — 2013. — 
12 лип. — С. 9 : фотогр.  
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Майданюк, М. Є у Ніни Данилевич мрія… [Текст] / М. Майданюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 28 серп. — С. 6 : фотогр. 
Про майстриню-вишивальницю із м. Копичинців Гусятинського району Ніну Данилевич. 

 

Марченко, О. Олександр Марченко: «Не визнаю королів у мистецтві» 
[Текст] : [інтерв’ю з талановитим земляком — музикантом, бардом, 
літератором, перекладачем, лауреатом IV Всесвітнього фестивалю миру 
Олександром Марченком] // Тернопіль вечірній. — 2013. — 3 лип. — С. 7 : 
фотогр. — (Особистості). 

 

Маслій, М. Анатолій Горчинський і Тернопіль: любов без взаємності 
[Текст] : 22 липня знаменитому композитору, співаку і режисеру Анатолію 
Горчинському виповнилося б 90…/ М. Маслій // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 24—30 лип. — С. 3 : фотогр.  

 

Новосядлий, Б. Маестро світлотіней із нашого буття [Текст] / 
Б. Новосядлий // Свобода. — 2013. — 17 лип. — С. 12 : фотогр. — (З когорти 
свободівців). 
Про фотомайстра газети «Свобода», заслуженого журналіста України Богдана Приймака. 
До 65-річчя від дня народження.  

 

Олеся Гудима: «Хочу дати світу більше любові та позитиву» [Текст] : 
[інтерв’ю з тернопільською художницею Олесею Гудимою] / [провела] 
М. Кармелюк // RIA плюс. — 2013. — 28 серп. — С. 20 : фотогр. кол.. 

 

Ониськів, М. Взяла його пісня на крила [Текст] / М. Ониськів // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 14 серп. — С. 9 : фотогр. — (Нотне видання).  
Професійний музикант і сподвижник культурницької ниви Микола Чорний із 
Теребовлянщини порадував прихильників свого таланту ошатно виданою книжечкою 
«Людина до сонця йшла». Це його пісні на слова передчасно згаслого поета зі Струсова 
Степана Будного.  
  

Островська, Л. На «лісапеті» — до популярності [Текст] / Л. Остров-
ська // Вільне життя плюс. — 2013. — 25 верес. — С. 7 : фотогр. — (Народні 
улюбленці). 
Про директора Скала-Подільської музичної школи Наталію Фаліон. 

 

Пекун, О. Оксана Пекун: «Зіркова хвороба» виліковується, коли про 
артиста всі забувають. Тоді він стає самим собою» [Текст] : народна артистка 
України Оксана Пекун — про кохання з першого погляду, зіркову хворобу, 
розіграші колег по шоу-бізнесу та захоплення… футболом [інтерв’ю] / 
розмовляла В. Шурин // Високий замок. — 2013. — 12—14 лип. — С. 9 : 
фотогр. 
Народна артистка згадує Тернопіль, де починала творчу кар’єру і стала «зіркою» на 
місцевій естраді. 
 

Попович, Ж. Українські обереги зібрав чортківський «Куферок» [Текст] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 18 верес. — С. [15] : фотогр. кол.  
Про мистецький «Куферок» подружжя Шерстіїв із Чоркова. 

 

Проба пера та пензля, або Кілька штрихів до портрету дівчини, яка 
шукає себе [Текст] // Наш день. — 2013. — 4 верес. — С. 13 : фотогр. кол. 
Про молоду тернопільську художницю Марійку Зарічну. 
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Рибак, В. Володимир Рибак: «Є ще порох у порохівницях» [Текст] : 
[інтерв’ю з музикантом-валторністом, який уже чверть століття 
є невід’ємною частинкою колективу «Оркестра Волі» Володимиром 
Рибаком] / спілкувалася Любов Гадомська //Тернопіль вечірній. — 2013. — 
24 лип. — С. 5 : фотогр. — (Особистості). 

 

Сорока, П. Петро Сорока: «Читати треба заради душі» [Текст] : 
[інтерв’ю з тернопільським письменником Петром Сорокою] / [провела] 
Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 18 верес. — С. 9 : фотогр.  
 

Таємниці імені мого… [Текст] / підгот. Г. Вандзеляк // Свобода. — 
2013. — 6 верес. — С. 8 : фотогр.  
Про тернопільську мисткиню Богдану Дурду.  

 

Цимбалюк, М. Іван Марчук: «Усе ще попереду, бо я ще не жив» 
[Текст] / М. Цимбалюк // Слово Просвіти. — 2013. — 5—11 верес. — С. 16 : 
фотогр.  
Про творчість та плани на майбутнє видатного художника, уродженця Тернопільщини 
Івана Марчука.  
  

Цимбровська, О. Сімейний тандем: і пензлем, і пером [Текст] / 
О. Цимбровська // Свобода. — 2013. — 4 верес. — С. 10 : фотогр. кол. 
Про творчість подружжя тернопільських художників Петра Шпорчука та Галини Денеги. 
 

Юрса, Г. Віддати дар до решти, без останку [Текст] / Г. Юрса // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 6 : фотогр. 
Про тернопільського художника Михайла Николайчука.  
 

До 141-ї річниці від дня народження всесвітньо відомої співачки  
Соломії Крушельницької  

Кущ, Л. Квіти для Соломії, котра прославила країну / Л. Кущ // Голос 
України. — 2013. — 25 верес. — С. 5 : фотогр.  
Про святкову імпрезу до 141-ї річниці від дня народження всесвітньо відомої співачки 
Соломії Крушельницької в Тернополі 
 

Лінчевська, С. Ім’я твоє житиме вічно [Текст] / С. Лінчевська, фотогр. 
І. Пшоняка // Вільне життя плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 3. — (Імпрези). 
Про святкову імпрезу з нагоди 141-ї річниці від дня народження Соломії Крушельницької 
в Українському домі «Перемога».  

 

Пшоняк, І. Вшанували світлу пам’ять Соломії Крушельницької [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2013. — 25 верес. — С. 10 : фотогр.  
Про відзначення 141-ї річниці від дня народження Соломії Крушельницької в Тернополі. 

 

До 75-річчя від дня народження Ігоря Ґерети — краєзнавця, археолога, 
історика, мистецтвознавця, громадсько-політичного діяча 

Ґерета, Я. Донька Ігоря Ґерети Ярина: «Тато сам створював музеї, а для 
нього музею немає… [Текст] : [інтерв’ю з Яриною Ґеретою] / [провела] 
М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 25 верес.—
1 жовт. — С. 6 : фотогр.  
  



 33 

Герман, О. Незабутній ефект магнетизму «тернопільського дивака» 
[Ігоря Ґерети] [Текст] / О. Герман // Свобода. — 2013. — 25 верес. — С. 5 : 
фотогр. 

 

Садовська, Г. Його було багато скрізь [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 25 верес. — С. 6 : фотогр.  
До 75-річчя від дня народження Ігоря Ґерети — краєзнавця, археолога, історика, 
мистецтвознавця, громадсько-політичного діяча.  

 

До 75-річчя від дня смерті Миколи Бенцаля — актора, режисера, 
учасника та співзасновника «Тернопільських театральних вечорів»  
Матіїв, З. В останню дорогу його проводжала тужлива мелодія 

карпатських трембіт [Текст] / З. Матіїв // Свобода. — 2013. — 13 верес. — 
С. 6 : фотогр. — (Наші незабутні).  
До 75-річчя від дня смерті Миколи Бенцаля — актора, режисера, учасника та 
співзасновника «Тернопільських театральних вечорів», уродженця Тернопільщини. 

 

Матіїв, З. Пам’яті великого актора [Текст] / З. Матіїв // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 13 верес. — С. 6 : фотогр. — (Незабутні).  
Про видатного галицького актора, режисера, учасника та співзасновника «Тернопільських 
театральних вечорів», уродженця Тернопільщини Миколи Бенцаля. 
 

Інше 
Безкоровайний, Є. «Славень Тернополю» [Текст] / Є. Безкоровайний // 

Вільне життя плюс. — 2013. — 23 серп. — С. 5. — (Щойно з друку).  
Таку назву має збірка поезій, яка побачила світ у видавництві «Тернограф» з нагоди 
чергової річниці нашого обласного центру. 

 

Богданюк, Т. «Батьківські обереги» започаткували сини [Текст] / 
Т. Богданюк // Свобода. — 2013. — 2 серп. — С. 6 : фотогр.  
З 28 червня до 28 липня на Тернопіллі відбулася низка заходів на пошанування поета 
Івана Демчишина (До 65-річчя від дня народження). 
 
 

Брик, А. У Тернополі презентували книгу першого бургомістра [Текст] / 
А. Брик // Наш день. — 2013. — 14 серп. — С. 9 : фотогр.  
 

Гадомська, Л. «Роксоланія» дарувала тернополянам хороший настрій 
[Текст] / Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 4 верес. — С. 2 : 
фотогр. 
У рамках святкування Дня міста в Тернополі відбувся етнофестиваль української діаспори.  
 

Дацюк, Г. Родом із Кордишева [Текст] / Г. Дацюк // Слово Просвіти. — 
2013. — 22—28 серп. — С. 8—9 : фотогр. — (Рідний край).  
Селу Кордишеву на Тернопільщині виповнилося 500 років. Тут відбулося мистецько-
краєзнавче дійство «Моє село — душі Великдень вічний», під час якого презентовано 
книгу «Кордишів: минуле та сьогодення» за участю автора — директора департаменту 
культури, релігій та національностей ОДА Григорія Шергея.  

 

Деркач, З. Наталія Лобас — «Жінка III тисячоліття» [Текст] / З. Деркач // 
Свобода. — 2013. — 5 лип. — С. 6 : фотогр. — (Знай наших!).  
Тернополянка Наталія Лобас — талановита дитяча письменниця, матуся та просто чарівна 
жінка. Саме її на урочистій церемонії нагородження найпрестижнішої премії «Коронація 
слова» нагородили відзнакою «Жінка III тисячоліття».  
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Дрозд, В. Творча мозаїка таланту або Замітки на полях нової книги 
Богдана Мельничука «Приліт голуба» [Текст] / В. Дрозд // Свобода — 
2013. — 26 лип. — С. 6 : фотогр. — (Щойно з друку).  
 

«Є місто на світі як перша любов…» [Текст] : вийшла збірка поезій, 
присвячених Тернополю [«Славень Тернополю»] // Нова Тернопільська 
газета. — 2013. — 28 серп. — 3 верес. — С. [10] : фотогр.  
 

Касьян, В. Василь Бурма: «Я працюю, а до слави мені діла нема» [Текст] 
/ В. Касьян // Вільне життя плюс. — 2013. — 28 серп. — С. 9 : фотогр. 
Тернопільська алея зірок поповнилась іменем фотохудожника Василя Бурми.  

 

Костишин, Л. Розганяли піснями і танцями гріли осінь… [Текст] / 
Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2013. — 25 верес. — С. 7 : фотогр. — 
(Мшанцю 550). 
Про святкування Дня села в Мшанці Зборівського району. 
 

Кушнірук, З. «Лідихів рідний, я завжди з тобою, в чистих джерелах, 
квітучих садах…» [Текст] / З. Кушнірук ; фотогр. І. Пшоняка // Наш день. — 
2013. — 11 верес. — С. 8 : фотогр. кол. 
Про святкування Дня села в Лідихові Кременецького району.  
 

Мусієнко, Н. «Літературні вакації» вдалися [Текст] / Н. Мусієнко // 
Українська літературна газета.— 2013. — 28 черв. — С. 5 : фотогр. — 
(Майстер-клас).  
Нещодавно в Тернополі з ініціативи поетеси Наталі Пасічник відбулася серія майстер-
класів у межах «Літературних вакацій» — дводенного заходу, присвяченого проблемам 
сучасної літератури та видавничої справи.  

 

На алеї зірок у Тернополі — поповнення [Текст] // Свобода. — 2013. — 
30 серп. — С. 1. 
Тернопільська алея зірок поповнилась іменами фотохудожника Василя Бурми та 
письменниці Лесі Романчук.  

 

Ніженко, Г. «Файне місто» вшанувало молодих [ Текст] / Г. Ніженко; 
фотогр. І. Пшоняка // Свобода. — 2013. — 3 лип. — С. 3 : фотогр. — 
(Відлуння свята).  
У Тернополі відбулися різноманітні заходи, присвячені Дню молоді.  
 

Одягну я вишиванку — України цвіт [Текст] // Наш день. — 2013. — 
4 верес. — С. 20 : фотогр. кол. 
Про «Свято вишиванки» у с. Васильківцях Гусятинського району.  
 

Ониськів, М. Він дбав не лиш про електровню [Текст] / М. Ониськів // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 14 серп. — С. 6. — (Є така книжка).  
У Тернопільському прес-клубі репрезентували журналістам сигнальний примірник 
унікальної поетичної збірки Володимира Лучаківського — бургомістра Тернополя. 
  

Ониськів, М. Кордишів: 500 гілок на древі життя [Текст] / М. Ониськів // 
Вільне життя плюс.— 2013. — 10 лип. — С. 6 : фотогр. — (Два ювілейних 
акорди).  
Про вихід у тернопільському видавництві «Терно-граф» 300-сторінкової, багато 
ілюстрованої книжки «Кордишів: минуле та сьогодення» до ювілею села. Автори — 
уродженці села Григорій Шергей (заслужений діяч мистецтв України, директор 
департаменту культури, релігій та національностей ОДА) та Анатолій Лукащук (інженер, 
культуролог та краєзнавець).  
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Попович, Ж. Відома художниця Наталя Басараб відкрила у власному 
помешканні благодійний салон [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 
2013. — 17 лип. — С. 12 : фотогр.  
Мисткиня Наталя Басараб започаткувала у власній квартирі благодійний салон. Тут творчі 
особистості можуть презентувати свій доробок.  
 

Попович, Ж. У Львові знайшли унікальну збірку віршів бургомістра 
Тернополя Володимира Лучаківського [Текст] / Ж. Попович // Номер 
один. — 2013. — 14 серп.— С. 2.  
Видавництво «Джура» презентувало репринтне видання збірки поезій бургомістра 
Тернополя Володимира Лучаківського.  
 

Пшоняк, І. День народження Івана Франка урочисто відзначили у місті 
[Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2013. — 28 серп. — С. 2.  
 

Садовська, Г. Мистецький салон Наталі Басараб [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 14 серп. — С. 6 : фотогр. — (Ще можемо 
дивувати).  
У власній квартирі художниця Наталя Басараб відкрила мистецький салон. Тут 
відбуваються зустрічі з художниками, журналістами, поетами, митцями.  
 

Садовська, Г. Полководець, хреститель, будівничий [Текст] / Г. Садов-
ська // Вільне життя плюс. — 2013. — 14 серп. — С. 6 : фотогр. — (Сини 
твої, Україно). 
Огляд триптиху «Володимир Великий» тернопільського художника, заслуженого діяча 
мистецтв України Казимира Сікорського та глибинне проникнення в епоху, діяння 
великого князя, філософське осмислення його непроминущого спадку.  
 

Томчишин, Ю. У містечку Пінзеля відбуваються концерти просто неба 
[Текст] /Ю. Томчишин // Наш день. — 2013. — 3 лип. — С. 13 : фотогр. 
У Бучачі занедбаний старовинний двір перетворили на артмайданчик. Щонеділі тут 
збираються місцеві жителі, щоб переглянути вистави, послухати музику, навчитися 
танцювати. Автор проекту під назвою «Арт-двір» — відомий бучацький музикант Віктор 
Гребеньовський.  
 

Тракало, В. «Крок до зірок» підкорює Людмила Турко [Текст] / В. Тра-
кало // Свобода. — 2013. — 24 лип. — С. 3 : фотогр. — (Знай наших). 
Талановита Людмила Турко із села Криниця, що на Монастирищині, у фіналі престижного 
дитячого конкурсу «Крок до зірок».  
 

Чайківська, Я. Книга, яка надихає на життя [ Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 3 лип. — С. 9 : фотогр.  
Про нову книгу журналістки Олени Лайко «Якби не він, якби не вона».  
 

Шот, М. Образ Володимира Великого творив і тернополянин [Текст] : 
тема Київської Русі посіла яскраве місце в творчості художника Казимира 
Сікорського / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 11 верес. — С. 17 : 
фотогр. кол. — (Персоналії).  
 

Шот, М. Тернопіль відкрив нові зірки [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2013. — 21 верес. — С. 18 : фотогр.  
Алею зірок, яку три роки тому заклали на одній з найулюбленіших тернополянам 
вулиці — Гетьмана Сагайдачного, поповнили іменами заслуженого журналіста України 
фотохудожника Василя Бурми та письменниці-лікаря Лесі Романчук. 
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Юхно-Лучка, М. Дмитро Стецько «заКОДував» хмельничан [Текст] / 
М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 4—10 верес. — 
С. [10].  
До 20 вересня в Хмельницькому обласному художньому музеї триватиме виставка 
відомого в Україні й за кордоном тернопільського художника Дмитра Стецька. 
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